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هرامش 75 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 75

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

ینامسآ ياه  همزمز 

داژن يدهم  دیما  / دنزاب اه  هرجنپ 

تیایربک بانج  هب  لمحم  هدیشک  سک  همه 

تیارب ما  هدرکن  هک  يدوجس  تلجخ  نم و 

مدوسب هر  كاخ  هب  هن  مدومزآ ، شگنس  هب  هن 

؟ تیادف ما  هدرکن  هک  ار  يرس  مرب  اجک  هب 

؟ درک یهاوخ  هچ  نم  اب  ایادخراب !

يوناز هانگ ، روک  جـنک  رد  اشامت  یب  حور و  یب  یگنـس  لثم  نم  اّما  زبس ؛ رد  زبس  يدـنوادخ ، لامج  ياه  هنارک  دـنزاب و  اـه  هرجنپ 
.مروخ یم  ار  ما  هتفر  تسد  زا  تیموصعم  ترسح  مزیر و  یم  مرش  کشا  ما و  هتفرگ  لغب  هب  هودنا 

قاتا هاگحبص ، دیـشروخ  رون  دنزاب و  اه  هرجنپ  .تسا  هتـسشن  مبلق  رب  توخر  درـس  رابغ  تسا و  هداتفا  مرـس  رب  ترودک  هایـس  هیاس 
مزیخرب و مدوخ  راـنک  زا  هک  ار  نآ  مزع  تسا و  هداـتفا  میاـپ  تسد و  رب  مرـش  ریجنز  اـما  تسا ؛ هدرک  نشور  ار  میاـه  ییاـهنت  رومن 

.تسا هتفرگ  نم  زا  میایب  هرجنپ  تشپ 

؟ درک یهاوخ  هچ  نم  اب  ایادخراب !

نایم رد  دـندوب ، رفـس  رد  ار  وت  هک  ییاه  ماگ  ّدر  تسا و  هدـنام  هلفاق  یب  هداج  دـیآ ؛ یمن  یـسرج  يادـص  دـنا و  هتفر  اـه  ناوراـک 
.تسا مگ  اهرابغ  يوهایه 
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.فیحن یحور  هبرف و  ینت  اب  ندنام ، ِزوسرگج  هودنا  اب  ما  هدنام  نم 

.دنرتشوخ ندنام  اب  هک  ینایهار  دناوخ و  یم  نتفر  هب  ار  ناگدنام  هک  يا  هداج  اب  ما  هدنام  نم 

.مدوخ اب  ما  هدنام  نم 

.مدوخ رد  ما  هدنام  نم 

! ایادخراب

؟ درک یهاوخ  هچ  هدنام  نم  رد  ِنم  نیا  اب  نم ، اب 

؟ درک یهاوخ  هچ  تسا ، هدرک  وخ  كاخ  هب  تسا و  هدرب  رطاخ  زا  ار  نامسآ  هک  یمدآ  اب  دسانش ، یمن  ار  شیالوم  هک  يا  هدنب  اب 

ییاه شوگ  اب  دـننیب ، یمن  اهنآ  رد  ار  وت  ریوصت  اما  دـنوش ؛ یم  هریخ  اه  هرجنپ  اه و  هنیآ  رد  دـنود و  یم  وس  ره  هب  هک  ینامـشچ  اب 
یمن یگنیآ  تسا و  دـیدرت  راگنز  هانگ و  كرچ  رد  قرغ  هک  یلد  اـب  دنونـش ، یمن  ار  وت  يادـص  دـنُرپ و  هدوهیب  ياـهوهایه  زا  هک 

؟ درک یهاوخ  هچ  تسا ، هدماین  دورف  تناتسآ  كاخ  رب  هناصلاخ  راب ، کی  یتح  هک  يرس  اب  دناد و 

؟ درک یهاوخ  هچ  شیاشخب  يانمت  اپارس  مهانگ و  اپارس  دیما ، اپارس  ممیب و  اپارس  هک  نم  اب 

.دنزاب اه  هرجنپ 

...شیاشخب زاب  هداج  ور  شیپ  تسا و  باذع  هاگترپ  رس ، تشپ 

!؟ درک یهاوخ  هچ  نم  اب 

ییاضر هدیمح  / هبوت ياهرد 

.رمع نایاپ  یب  هار  زا  ما  هتشذگ  منت  مامت  اب 

.تسا هتفرگ  ندیزو  نم  رد  تملظ  بش و 

.چیه رگید  هانگ و  زا  يراب  هلوک 

.تسا هتخادنا  گنچ  ار  میاه  هنوگ  نازوس ، یمّنهج  يامرگ 

.شیوخ رد  ما  هدش  بوذ  هرذ  هرذ 

ص:2
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وهایه رپ  یخزود  ناهد ، شوماخ و  مشچ  چیه ، زا  راشرـس  ياه  تسد  هلبآ ، رپ  ياپ  .دیمد  دهاوخن  عولط  هب  نم  رد  يا  هراتـس  چـیه 
.تسا

! اراگدرورپ

.هانگ رد  ندز  اپ  تسد و  یگدوهیب و  همه  نیا  زا  نک  اهر  ارم 

.نایصع رد  ندروخ  هطوغ  زا  نک  اهر  ارم 

.رابغ همه  نیا  راگنز و  همه  نیا  زا  نک  اهر  ارم 

! اراگدرورپ

.كاخ رب  دکچ  یم  ورف  هرطق  هرطق  ما  یناشیپ  زا  مرش  هک  میور  هب  اشگب  ار  هبوت  ياهرد 

.یتسین يدوبان و  قیاقد  رد  منازاتب  هدوهیب  نونج ، خالگنس  رد  ات  هاوخن  تسوت ! یبوبر  تافص  زا  مبویع  رتِس  هک  ادنوادخ 

.یهاو ياه  هنوگنامسآ  رد  میاشگب  لاب  ات  هاوخن 

.مبوکب هتسب  ياه  هچیرد  رب  ات  هاوخن 

! ادوبعم

.مرتسگب لاب  شیوخ ، زا  اهر  ات  نک  کمک 

َتْمَْعنَأ َنیِذَّلا  َطارِـص  َمیقَتْـسُْملا ، َطارِّصلا  اَنِدـْها  « ؛ مراذـگب لماک  ّتیناسنا  ریـسم  رد  ماگ  تتراشا ، ياه  سوناـف  اـب  اـت  نک  کـمک 
« ْمِْهیَلَع

! ایادخ

ما یگدـنب  كاخ ، رب  هرطق  هرطق  مکچ  یم  ورف  میاه  هتخای  مامت  زا  میرگ ، یم  دولآرابغ  يا  هرهچ  اب  شیوخ ؛ مامت  رد  ما  هتخیر  ورف 
.ار

 - ! هشیمه ات  يرون  یب  رد  ضحم ، ِتاملظ  رد  شیوخ -  رد  ِتراسا  ِدنب  زا  نک  میاهر 

.دنرادن روبع  ِبات  مناوناز  نونج ، رادم  رب  دخرچ  یم  دیشروخ  تسا ، هدیشک  دق  میوربور  نامسآ 

.تسا هدرک  هطاحا  ار  منت  نارک  ات  نارک  توکس ،
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! نک شوماخ  نایصع ، هب  دشک  یم  هنابز  منت  ِرود  ياه  هنارک  رد  هک  ار  ییاه  هلعش  ایادخ !
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«. كریغ یل  نم  یبر  یهلا و  « ؛ ینابرهم وت  زج  تسین  هک  ینیمحارلا ، محرا  هک  تشیاشخب  ِیلالز  ینابرهم و  میسن  هب 

.دوش هریچ  نم  رب  یگدوهیب  ِتُهب  زا  یهوبنا  ات  هاوخن 

.نت ِیگدنب  ِدنب  زا  موش  اهر  ات  نک  رت  مکحم  مندرگ  رب  ار  شیوخ  ِیگدنب  ِدنب 

ییاضر ناراب  / زاونب تدای  میسن  هب  ارم 

! کیدزن رای  يا 

؛ تتفرعم يداو  زا  مرود 

.میوگ تساپس  تمسانشب و  هک  نآ  زا 

.تخس هنامز  يوترازه  رد  ار  وت  ما  هدرک  مگ 

.تسا هتفر  مدای  زا  وت  رهم  يامیس  ابیز و  رهاظ  هب  ياه  کتروص  زا  ما  هدروخ  بیرف 

.تدنیب یمن  متیصعمرپ  هدز  ایند  ِنامشچ  نم و  هب  نم  زا  يرت  کیدزن 

! ابیبط

؛ تسوت تسد  هب  رامیب  مشچ  نیا  يافش 

.رس هتفشآ  ِحور  نیا  يراب 

.تسا هدنامن  یمدمه  لد ، هناخ  رد  وت  روضح  یب 

.دراذگب لد  ناریو  کیرات  هناخ  هب  اپ  هک  تسین  سک  تدای ، يرای  یب 

! ادوبعم

! زاونب تدای  میسن  هب  ارم 

.تسوت ِناسحا  هدنمرش  هک  یمشچ  یهت و  یتسد  ما و  هدنام  نم  اهنت  نونکا 

.مدراد یم  هدنز  هک  تسوت  ِمرک  دیما  اهنت 

! امیرک
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، تمنیبب راب  رگید  هک  ارم  نک  اطع  یمشچ 

ص:4

هرامش 75 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 186زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


، دشاب وت  ِرهم  هنایشآ  هک  یبلق 

! مزیوآ وت  ِفطل  يادنلب  هب  هک  یتسد  و 

رادتسود يدمحا  زاناس   / مان رازه  ِتوکلم 

.وت يادنلب  رب  دوخ و  يزیچان  رب  متسیا  یم 

.ریز هتفرگ و  ییادص  اب  نکلا و  رصاق و  ینابز  هب  تمناوخ  یم 

! نارکیب يا 

.تمان رازه  توکلم  رد  موش  مگ  ات  منز  یم  دنویپ  وت  تیدبا  هب  ار  شیوخ  ياهتنا  نم ،

یم ناریح  ار  تنایاپ  یب  تمظع  هک  قشاـع  ردـقنآ  موش ؛ یم  قشاـع  هرطق  هرطق  ار  وت  منک و  یم  تتمحر  نادرگ  هساـک  ار  مناتـسد 
.مود

.دتفا یم  اه  هژاو  مادنا  رب  هزرل  تمناوخ و  یم 

! نیرت ییایربک  يا 

منز یم  دایرف  ار  ما  يزیچان  منک و  یم  رارقا  شیوخ  یفیعض  رب  لصو ، لصف  يادتبا  رد  نم 

.جاتحم تا ، يزاین  یب  ردق  هب  مدنمزاین و  تا  یگرزب  هزادنا  هب 

! ناج رد  يراج  يا 

.دنک یم  زیربل  راشرس ، يرطع  ار  مدوجو  میاه و  سفن  مرُه  زا  دزیر  یم  هفوکش  منار ، یم  هک  نابز  رب  ار  تمان 

.نتفای هر  تمَرَح  میرح  هب  تسا  یتداعس  هچ  ندوب و  راسکاخ  وت  لباقم  رد  تسا  زیگنا  لد  ردقچ 

هداز یقت  هبیط  / زاین تسد 

.مراد وت  فطل  مرک و  هب  مشچ  مهانگ ؛ زا  راشرس 

.تسا زارد  وت  تمس  هب  مزاین  ياه  تسد 
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.موش بوذ  وت  قشع  ترارح  زا  مهاوخ  یم 

.دنا وت  هب  ندیسر  شپت  رد  هظحل  ره  میاه ، نایرش  اراگدرورپ !

.دوش كوک  تشتسرپ  گنهآ  هب  میاهزور  زاس  دنزب و  وت  تمحر  هیاس  رد  ما  یگدنز  ضبن  ات  نک  ما  يرای 

.ناسانشب شیوخ  رب  ارم  مسانشب ؛ ار  وت  مهاوخ  یم  یهلا !

.ریذپب تفطل  نارکیب  يایرد  رب  ارم  ساپس  تسوت ؛ نآ  زا  شیاتس  هک  ییوت 

.شخب تاجن  تسدقم  تاذ  تفرعم  اب  ار  ماهوا  یگتخیمآ  رد  هدرسفا  مسج  نیا 

هدیسرن و ياه  مدق  نیا  .نادرگ  یتاجانم  ار  میاه  هظحل  ما ؛ هدمآ  وت  يوس  تمس و  هب  تفص ، هّرذ  هک  ما  ینیمز  تارذ  هب  هدولآرابغ 
.دبلط یم  ار  وت  تیاده  غارچ  اه ، ماگ  ینادرگرس  نیا 

.نت سفق  رد  تسا  یگرزب  درد  تراسا ، یکاخ ، يارس  تبرغ  نیا  رد 

.تسا سفق  رد  ياپ  هدنرپ  کی  هشیدنا  اهنت  ییاهر ،

!؟ دهاوخ یم  ار  نآ  یکاپ  تیفافش و  مترطف ، یبآ  حور  هک  مشیدنین  وت  لصو  نامسآ  هب  هنوگچ 

.يزاس یم  راودیما  مموادم  ياه  هسوسو  رد  ارم  هک  یتسه  يا  هناگی  ریذپ  هبوت  وت  اّما  مناد ، یم  بوخ  ار  متلفغ  تشذگرس 

.دناوخ یم  ار  وت  هّرذ  هّرذ  مبلق  ياهزیلهد 

.زیرب نم  تقاط  یب  ماج  رد  ار  تربص  تیاهن  یب  زا  یکدنا  رابدرب ! يا 

.مشمارآ ییوت  مارآان ، ياهزور  نیا  هناتسآ  رد  هک  میاس  یم  وت  ناتسآ  رب  رس  مفطاوع ! تاساسحا و  رب  اه  نیرت  کیدزن  يا 

.یبلق ره  رب  فراع  ییوت  هک  .ناسرب  تدوخ  تفرعم  ناج  هب  ار  میاهزور  عامس  رادب و  لوغشم  شیوخ  رکذ  فاوط  هب  ارم 

يریما نیسح   / زان هلفاق 

ناتـسکرت هار  نیا  ار و  هدـنب  دولآ  هانگ  نیا  تقـشع ، .ار  هدـمآ  زاین  ِرـس  زا  نیا  هد  راب  ییوربا ! ره  نامک  يا  یمـشچ و  ره  بیرف  يا 
.درب یم  لد  هبعک  هب  ار ، هتفرگ 
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بات یب  تبـسانم ، یب  شیاشخب  نیا  تنم و  یب  ياـطع  نیا  رکـش  زا  ملد  هتخورفرب و  نارگنهآ  ِنهآ  نوچ  تلاـجخ ، شتآ  زا  میور 
.هدمآ

.مشک یم  شیپ  اپ  اب  منز و  یم  سپ  تسد  اب 

.هانگ ِراب  زا  مراسمرش  ندمآ و  يارب  مقاتشم 

.مزاین زان و  هدناماو  مراد ؛ زاین  نکیل  منک ، یم  زان 

.يراد ناراکاطخ  رب  هک  تمحر  همه  نیا  زا  مناریح  ادوبعم !

سفن هدنب  هک  مدوبن  وت  هدنب  .دیورن  نآ  رد  ریغ  رهم  هک  قشع  ِناتسروش  نآ  ملد  دشن  رس ؛ رد  ایند  سوه  متشاد و  لد  هب  یگدنب  غاد 
.متشگ شیوخ 

.دسانش یمن  اسرت  ناملسم و  تیاه  هوشع  هک  منک  هچ  یلو  ار ؛ تعیرش  ترطف و  شورس  ینامسآ  يادص  مدیشوین 

!. یتسه وت  هک  ابیرفلد 

«. ...ءاشی نم  يدهی  : » هک يدرک  يرگ  هوشع  زاب 

.تسوت هزمغ  زا  دراد  هچره  هک  دلاب  یمن  دوخ  رب  هدیروش  قشاع  نیا  لاح 
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زبس جارعم 

( هولصلا یلع  ّیح  )

ییاضر ناراب  / توکلم غاب  زا  يا  هکت 

.ما هناگیب 

؛ ما هناگیب  هتفرگرابغ  ِیکاخ  ياه  هناخ  نیا  اب 

، گنررازه ِراوید  رد و  نیا  اب 

.سوبحم ياه  يراویدراهچ 

.ما هناگیب  كالفا  زا  هدنام  ادج  ِكاخ  هچره  اب 

، دشاب نم  هناخ  دناوت  یمن  اج  نیا 

؛ دناوت یمن  زگره 

؟ مدوب توکلم » غاب  غرم   » هک نیا  هن  رگم 

؟ منک یم  هچ  اجنیا 

كاخ گنس و  همه  نیا  ِنایم  اج  نیا 

؟ تسا وس  مادک  ما  هناخ  هار 

؟ روضح ياهتنا  یب  هب  دسر  یم  هداج  مادک 

مزیخرب دیاب 
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.مدرگرب هناخ  هب  دیاب 

.منک تلفغ  رابغ  هب  هدولآ  ياه  تسد  هتفشآ و  يور  رس و  نیا  يارب  يرکف  دیاب 

.دزو یم  هولصلا » یلع  یح   » میسن

.مریگب وضو  نامیا  همشچرس  زا  دیاب 

منک زاب  ار  مزبس  هداجس  دیاب 

.درادرب ار  هناخ  ممارحالا » ریبکت   » رطع مهاوخ  یم 

.دوب دهاوخ  نم  ِنآ  زا  توکلم ، غاب  زا  يا  هکت  هاگ ، نآ 

.دش مهاوخ  شرع  ِزبس  غاب  رد  يا  هلحم  نکاس  نم  و 

یسوط اروح  / تونق

، دنوش تباجا  ناراب  هفوکش  ات  دنیاشگ  یم  زاین  تونق  اه  هچنغ  هک  یتقو 

، دنادرگ کبس  ار  شلد  هرفس  کشا ، ناراب  ات  دیاشگ  یم  شیاین  ياه  هدقع  ربا ، هک  یتقو 

ناراب هچنغ  ار  تناتسد  دنریگ ، شوغآ  رد  ار  دیحوت  توارط  ات  دنرامـش  یم  ریبکت  لیلهت و  ناتخرد ، زبسرـس  ناتـشگنارس  هک  یتقو 
.يریگب هیده  تباجا  ياه  هفوکش  مه  وت  ات  نک  زاین 

.دندرگ دننام  یب  يا  هناگی  تاذ  هب  مئاق  ات  زومایب  ار  مایق  شمارآ  تیاه  ماگ  هب 

زج زامن ، : » هک دشچب  یگدـنب  معط  دـشونب و  یتسم  هلایپ  قشع ، هناخمُخ  زا  ات  زومایب  دوجـس  عوکر و  یگدـیمخ  تتماق ، يادـنلب  هب 
(1)« .تسا راوشد  يرما  نانتورف ، يارب 

َهولـّـصلا ِمـِقَا  : » هـک ناوـخب  تراـگدرورپ  داـی  يارب  ار  زاـمن  رادـب و  رود  اـه  یگدـنکارپ  زا  شداـی ، روـحم  رب  ار  تراـکفا  هـنودرگ 
(2)« يِرْکِذل

ییاج مرادن  تسود  يا  وت  يوک  رس  زج  »

ییادوس ترد  كاخ  زجب  تسین  مرس  رد 

رید دجسم و  هدکتب و  هدکیم و  رد  رب 
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ییامنب يرظن  دیاش  وت  هک  مرآ  هدجس 

زور بش و  منیشن  هدرپ  نآ  هگرد  فکاع 

(3)« ییایرد دوش  هرطق  وا  هزمغ  کی  هب  ات 
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ییاضر هدیمح  / یگدنب

، ما هرذ  هرذ  هنوگ  نیا  هک  كاخ ، رب  دزو  یم  توکلم  رطع  هنوگ  نیا  هک  شرع  يوهایه  رد  تس  هدـیمد  هزات  يوب  گنر و  مادـک  - 
؟ زاب هچیرد  هچره  تمس  هب  دیاشگ  یم  لاب  زاورپ  هب  محور  دریگ و  یم  جورع  زا  ییوب 

ییاهر دصق  هب  نت ، دبلاک  رد  اورپ  یب  ممارآان ، حور  دشک  یم  دق  هک  وربور  ياه  هتـسدلگ  يادنلب  رب  تس  يراج  زبس ، هنارت  مادـک 
؟ یگدنب عوضخ و  هب  اتمه ، یب  ِدوبعم  ربارب  رد  نداتسیا  و 

زج یگتسبلد  چیه  یب  هداتـسیا  نیمز ، نامـسآ و  مارآ  ياوجن  هب  هدرپس  لد  يرارکت ، ياه  بش  اهزور و  ریگاپ  تسد و  دویق  زا  اهر 
.منامشچ ِتاحفص  رب  دریگ  یم  ناراب  شیوخ ، زا  اهر  هک  نانچ  نآ  منابز ؛ رب  دنفکش  یم  تاملک ، دوبعم ، هب 

 ... ربکا هّللا  دنوادخ ؛ -  یگرزب  هب  رارقا  كاخ -  يدرس  رب  هداهن  رس 

.یگرزب تس و  يزارفارس  هک  منک  یم  ساسحا  دوجو  مامت  اب  ار  شهاگشیپ  رد  نداتفا  ورف 

، تشهب يوب  كاخ ، هچره  زا  هدیرب  لد  .تسا  کشا  ِناگراتس  يوسوس  رد  قاتشم  ینامشچ  میسن و  رد  اهر  يا  هداجس  شا  یگدنب 
.ارم دنک  یم  شیوخ  یب 

.یگدنب هب  شا  یگرزب  ِنامسآ  رد  رپ  لاب و  یب  زاورپ  تسا و  حور  جارعم  هک  زامن  رد  هنوگ  نیا  یتاظحل 

یتاظحل نینچ  ساره  زا  هک  دبوشایب  ار  مشمارآ  نیا  زا  سپ  منهج ، ِياه  هزادگ  ِنازوس  هکنآ  دابم  دود ؛ یم  منت  رد  فیطل  یشمارآ 
! موش یم  بوذ  مزوس و  یم  شیوخ  رد 

! دشابن یهار  تا  يدنوادخ  هاگرد  هب  ارم  هکنآ  دابم 

! دزوسب هانگ  ِمره  زا  تهاگشیپ  رد  نداتفا  ورف  هب  ما ، هدیئاس  كاخ  رب  هک  يا  یناشیپ  هکنآ  دابم 

اراگدرورپ

« رانلا باذع  انق  «و 

.تا ییایربک  هداتسیا  شرع  هب  ما  هدز  هرگ  ار  مناتسد 

.تنانمؤم ِناهاگماش  ناهاگرحس و  زامناج  زا  هتساخرب  رطع  هب  نادرگ  مراشرس  تونق ، رد 
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هب سک ، همه  زیچ و  همه  زا  ما  هدـیرب  لد  هک  تناراکوکین  ییوکین  ساـپ  هب  يا ، هداد  هدـعو  هک  یتشهب  ِمیمـش  زا  نادرگ  مراـشرس 
.تیاطع وت و  ياقل  دیما 

«... هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  «و 

یقلاخ یلع  / ما وت  ماج  شون  هعرج 

«. ربکا هللا  ، » دوش یم  زادنا  نینط  منابز  رب  وت  مان  شیوخ ، زارف  رب  ات  دنک  یم  یط  ار  متماق  دادتما  مناتسد ،

.دوش یم  قشع  ياه  هتسدلگ  منایرش  هخاش  هخاش 

! دنک یم  رشتنم  مدکار  ياضف  رد  ار  شا  ییاروها  ياوآ  هک  تسا  ینذؤم  يا ، هتسدلگ  ره  رب  راگنا 

.دیآ یم  رد  قشع  عامس  هب  مدوجو  هرذ  هرذ  دبای و  یم  رد  ار  وت  میاه  لولس  مامت 

.دنک یم  يراج  میاه  هنوگ  ریوک  رب  ار  شیوخ  جوم  جوم  نابوک ، ياپ  ناشفا و  تسد  هک  دوش  یم  ییایرد  میاه ، مشچ 

.تسین روصت  ناوت  یتح  ار  مکچوک  دوجو  هک  ردقنآ  یگرزب ؛ وت 

! تسین وت  دمح  راوازس  هاگچیه  قیالخ ، مامت  ساپس  ياه  هموظنم  هک  ار  وت  ساپس 

! رطع وت  زا  اه  لگ  مامت  دنراد و  گنر  وت  زا  اه  هچیرد  مامت  هک  ار  وت  ساپس 

! دنام ماهبا  ياه  هیداب  ِنادرگرس  يا ، هرذ  نوچ  ام  كاردا  هاتوک  ناتسد  تفاین و  تسد  وت  تزع  جوا  هب  ینهذ  چیه  هک  ار  وت  ساپس 

؟ دشاب هتشاد  یناشن  وت  زا  هک  مریگ  غارس  هک  زا  دشاب و  وت  روخ  رد  هک  مناوخب  هچ  ار  وت 

.مدرگ یم  قرغ  تا  هفقو  یب  تایانع  لالز  رد  موش و  یم  وت  تینامحر  ماج  شون  هعرج  نم ! یتسه  ياهتنم  يا  هآ ،

.دوب دهاوخن  هتسب  هاگچیه  دننام ، یب  ضاّیف  يا  وت  ضیف  ياهرد 

.موش هقرغ  وت  هصاخ  تایانع  رد  هک  متسین  هتسراو  یناسنا  یهلا !
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.دوب دهاوخ  ما  یجان  اهنت  وت  تمحر  زبس  قروز  یکاپان ، بادرم  نیا  رد  هک  تسا  نیگنس  ردقنآ  مهانگ  راب 

.منیب یم  وت  ناتسآ  رد  ار  دوخ  .تسا  ییاغوغ  منورد 

.دنک یم  نوگرگد  ارم  مطالتم  لاح  دوش و  یم  يراج  منابز  رب  تاملک  نیرت  ینافوت  نیا 

.ما هدرک  اپرب  مبلق -  رد  وت -  هصاخ  میرح  رب  دوخ  هک  تسا  یتیصعم  شتآ  تسا ، رو  هلعش  مدوجو  رد  هک  نیا 

نم یگدولآ  عنام  اـت  مناوخ  یم  ار  وت  مروآ و  یم  هاـنپ  وت  سدـقم  رـضحم  هب  مدـنب ؛ یم  دوخ  رب  ار  ناـیغط  نایـصع و  ياـه  هزاورد 
.يوش

.وت رون  روضح  زا  زیربل  يا  هچیرد  تدابع و  ترسح  زا  بلابل  مدش  یماج  یهلا !

.درادن نتساخرب  ناوت  هدش و  ریگ  نیمز  رکذ ، ياه  هداجس  هدجس  رد  مناوناز 

! منیب یمن  وت  زج  هداجس  نیا  رب  هک  مزیخنرب  هاگ  چیه  هدجس  زا  شاک  يا  یهلا ،
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رون ياه  هخاش  رب 

( دیشروخ يامیس  )

یقلاخ یلع  / ییاروها ياوآ 

تسوت قیال  هنافراع  يونثم  هک  ییوت  »

« تسوت قشاع  هشیمه  ات  نم  ِیتسه  مامت 

.درک یم  لمح  امرخ  نان و  راب  هلوک  هک  دننیب  یم  ار  يدیشروخ  روبع  باوخ  زونه  تبرغ ، ياه  هچوک 

.دنک یمن  شومارف  شیوخ  شوگ  رد  ار  شیاه  مدق  گنهآ  برض  نیمز ،

نـشور شیوخ  هاگن  رون  هب  ار  اه  هبارخ  دش و  یم  نامهیم  ار  گنر  یب  ياه  هچوک  نیا  دادتما  کیرات ، ياه  بش  رد  رهـش ، باتفآ 
.درک یم 

؟ هفوک ياه  بش  ناور  دیشروخ  تساجک 

؟ درک یم  يزاون  میتی  یتقو  ادخ ، ناتسد  تساجک 

؟ دنکارپ یم  بش  رّدکم  هرهچ  هب  ار  قح  رکذ  هک  ییادص  ياوجن  تساجک 

؟ دروآ یم  رد  هزرل  هب  ار  هفوک  ياه  هاچ  قامعا  هک  ییاه  سفن  نینط  تساجک 

؟ هفوک رات  هریت و  ياضف  رد  تا  يراج  ِيالوم » ای  يالوم   » ییاروها ياوآ  تساجک 

! درمربا يا  هآ ،

.دنک یم  ریثکت  ار  وت  هاگن  هیآ  هیآ  هفوک ، ياه  هاچ  لالز  دهد و  یم  ار  وت  توارط  يوب  خیرات ، رطسرطس 
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.فوخ رد  تسس  ياه  نامیا  رامیب و  ياه  لد  دنتفا و  یم  هزرل  هب  هفوک  دجسم  ياه  نوتس  تدایرف ، نینهآ  کتپ  دای  هب  زونه 

.دراشف یم  ار  یلاوح  نآ  ياه  كاخ  مشخ  زونه  هفوک ، داینب  یب  نامدرمان  وت و  نارود  خلت  تارطاخ  خیرات ! درم  گرزب  يا 

یناشیپ رب  مرش  قرع  ار  نخس  نابحاص  هک  نانچ  تسا ؛ هدرک  وت  یگرزب  توهبم  ار  تیرشب  هک  تساه  نرق  تمالک ، نینهآ  كاوژپ 
.دوش یم  رادیدپ 

شمادـنَا رب  هزرل  وت  غیت  روآ  گرم  بیهن  زا  هک  تسا  يرواـگنج  مادـک  یهلا ! ینآ  باذـع  وت ، مشخ  يا  ادـخ و  ماـن  مه  تماـن  يا 
هطبغ وت  يونعم  جورع  یتوکلم و  لاح  رب  دونـش ، یم  ار  وت  هناصلاخ  تاـجانم  یتقو  هک  تسا  يدـباع  دـهاز و  مادـک  دوشن و  رهاـظ 

!؟ دروخن

! ملاع تقلخ  هناهب  يا  میوگب  هچ  وت  زا 
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ییاضر هدیمح  !/ درم گرزب 

یم هک  یهآ  ره  تشپ  ناریو ! ناـچیپ و  شیوخ  رد  تا ، یپاـیپ  ياـه  هبذـج  زا  نیمز  نامـسآ و  یناـهج و  ناـج  هک  درم  گرزب  يا 
.ار تتیمولظم  دریگ  یم  شتآ  ناتسلخن  هودنا و  زا  دشک  یم  هلعش  هاچ  یشک ،

.ینک یم  توکس  نانچمه  وت  دننز و  یم  دایرف  کئالم ، درمریش !

؟ يا هدش  اون  مه  نوخ  جوم  مادک  اب  هاچ ، رد  رس  دندرک ! تنیشن  هناخ  خلت  هچ  دش ! هدرپس  یشومارف  هب  ربمایپ  تیصو  دوز  هچ 

ینز یم  ماگ  رت  مکحم  كاخ  رد  هفقو ، یب  يوهایه  همه  نیا  زا  اهر  .دـنز  یم  شیپ  زا  رتدـیدش  ناراـب  نامـسآ ، ياـه  کـلپ  تشپ 
.امرخ نان و  زا  يراب  هلوک  اب  ار  هفوک  کیرات  ياه  هچوک 

.دلان یم  ناج  زا  هک  تس  یسک  يوهایه  منت ، مامت 

لاب ترّطعم  ياوه  رد  راو  هناورپ  اـت  ییاـجک  شیوخ ؛ رد  مزوس  یم  هژاو  هژاو  هک  تسا  هتفرگ  هناـبز  نم  رد  ناـنچنآ  تداـی ، شتآ 
؟ مریگب

.نامسآ هاگ  هیکت  تراوهوک  ياه  هناش  دنکاخ و  راوتسا  ِنوتس  تتلادع  ِناتسد 

.تسا هتفرگ  ارف  ار  تسدورف  نیا  یصاع ، یبورغ  يوب  كاخ ، دنام  یم  هراتس  یب 

.منابسچ یم  نامز  ياه  هراوید  هب  شوگ  .مونش  یم  ار  گنهابش  ياپ  يادص 

! ار یلاوتم  ياه  بش  نیا  فاکشب  راقفلاوذ  زا  یقرب  هب 
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دنواـک یم  رظتنم  ینامـشچ  زاـب ، همین  ياـهرد  ِتشپ  زونه  راد و  هلاـبند  ِبش  .تسا  هتخیرورف  خـیرات  ياـه  تسدرود  رد  دیـشروخ 
.ناشن یب  يدروآ  یم  هنابش  هک  ییامرخ  نان و  دیما  هب  ار  هفوک  شپترپ  ياه  هچوکسپ 

.میتهب تریح و  روک  ياه  هطقن  زونه  .میسک  چیه  نانچمه ، ام  يا و  هتشذگ  نزرب  نیا  زا  شمیتخانش ، یمن  هک  يرباع  نوچ 

! درم گرزب 

.ار شیوخ  نایصع  هودنا  دبوک  یم  رس  رب  هفوک  يدرمان  ياه  بش 

.دنک یمن  زاب  بل  زا  بل  كاخ ، هک  نامسآ  رد  نانچنآ  دچیپ  یم  تتوکس  يادص 

، ار تا  هتفگان  ياهدرد  دنز  یم  جوم  هاچ ،

.تسا هدرک  زاب  رس  كاخ  ِداهن  رد  یساپسان  نیکرچ  ِمخز 

.میجاتحم تخس  تتلادع  ِناتسد  هب  هک  راپسب  راهب  تسد  هب  ار  تراقفلاوذ 
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لاصو دهش 

يدابآدوواد هموصعم  / رّطعم نارفاسم 

.دش نوفدم  نوراک  يال  لگ و  ریز  هک  اه  نیتوپ  نآ  دندش ؛ مگ  داب  رد  هک  اه  هیفچ  نآ  دای  اب  مسیون  یم 

! شتآ رد  اهر  ياه  نهاریپ  يا  هآ ،

؟ دیتفر اه  نامسآ  ترایز  هب  خرس ، هنوگنیا  هک  دوب  يراج  ناتنابیرگ  رد  هتشرف  مادک  سفن  رطع 

؟ دیتسویپ اه  سونایقا  هب  رارق ، یب  نینچنیا  هک  دوب  هدیبات  ناتنامشچ  هنیآ  رد  ایرد  مادک  جاوما  ناتریس ! ابیز  يا 

؟ دیتفر اه  هلولگ  تفایض  هب  اهوتسرپ  زا  رت  لابکبس  هک  دندوب  هدناوخ  هچ  ناتشوگ  رد  ناتناردام  دییوگب ، ام  اب 

.راوگوس مگنتلد و  ار  ناتتشگزاب  یب  نتفر  نم 

.دنیرگ یم  هحرش  هحرش  ییاه  بلق  اب  ار  نات  یلاخ  ياج  بش ، همین  ره  تقایل ، یب  ياه  هچوک  نیا 

.دیا هدرک  اهر  یقالتاب  رهش  نیا  رد  ار  ام  دیا و  هتفر 

.دنخرچ یم  شیوخ  رود  هب  هدرک  مرو  ینامشچ  اب  خلت ، نینچنیا  هک  دنراد  مک  ار  امش  اه  نابایخ  نیا 

توس همه  نیا  هنرگو ، دـنا ؛ هدرک  اهر  ار  ناتنابرهم  ناتـسد  اه  نابایخ  نیمه  زا  یکی  رد  يزور  دـنخبل ، یب  نارباع  نیا  هک  مناد  یم 
.دندز یمن  مدق  چیه  تمس  هب  روکو 

.دیاشگ یم  مشچ  درس ، رهش  نیا  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  يا  هزات  نیم  ياه  نادیم  هیناث  ره  دیا و  هتفر 
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.میوش یم  باترپ  هت  رس و  یب  ییاه  هرد  هب  امش  روضح  رّونم  یب  ام 

.دیآ یم  تشهب  يوب  دیا ، هدومیپ  امش  هک  اه  هداج  نآ  لد  زا  زونه  رطعم ! نارفاسم  يا 

رب ار  امش  ياه  مدق  در  هک  اهزیرکاخ  نآ  دوپ  رات و  رد  .تسا  يراج  بیس  هحیار  دیا ، هدیشک  سفن  امـش  هک  اهرگنـس  نآ  رد  زونه 
.تسا رشتنم  قشع ، ینوفمس  تشاد ، رکیپ 

یتشادرب و ار  تراب  هلوک  .دوب  ادیپ  تنامشچ  رد  نامسآ  ياه  هناشن  یتسب ، یم  ار  تیاه  نیتوپ  دنب  هک  زور  نآ  زارفرـس ! گرزب  يا 
.يداتفا هار  هب  یسامح  ناتخرد  تمس  هب 

فاکـش زا  زور  ره  باتفآ  .دنتفرگ  زاورپ  دیداور  تدیپس ، ياه  تسد  زا  اه  هدـنرپ  دندیـشک و  تشوغآ  رد  اهربا  هک  ردـقنآ ، یتفر 
ییاه بوقعی  زا  رپ  نطو  نیا  هچوک  هب  هچوک  .دـش  انیب  یناـهج  تنهاریپ  يوب  زا  هک  یفـسوی  نآ  وت  .دـنک  یم  عولط  وت  ياـه  مشچ 

.دنزیر یم  هفوکش  ار  تنتفر  هداج  نشور ، ینامشچ  اب  هک  تسا 

نیشنرتسکاخ هک  ام  يا ؛ هداتـسیا  ام  یناشیرپ  هراظن  هب  اهالاب  نآ  يا و  هتفر  .دنا  یلاخ  ییاه  هظحل  وت ، یب  ررکم  ياهزور  يا و  هتفر 
.میور یم  لیلحت  یگدوهیب ، همه  نیا 

! اشگب نامیور  هب  ار  رون  ياه  هچیرد  وگب و  نخس  ام  اب  نادواج ! دهاش  يا 

يادـص زا  هک  مینک  یم  رکف  يراهب  هب  وت ، یبآ  ياه  هاگن  جاتحم  ام  .دـنوش  زاب  لالز  یتیاـهن  یب  تمـس  هب  اـه  هرجنپ  اـت  نزب  یفرح 
.دزیر یم  ورف  ام  ياه  ناج  ریوک  رب  تا  هدهاجم  راثیا و  نامسآ  زا  هک  اه  ناراب  نیا  هب  دز ؛ هفوکش  تا  یتوکلم 

.میور یم  هدیپس  زاوشیپ  هب  تمان  ترایز  يارب  زور  ره  ام 

( .دنتشگزاب نطو  شوغآ  هب  يرود  اه  لاس  زا  سپ  هک  يدوقفم  يادهش  یمامت  ینامرک و  رفعج  دیهش  هب  میدقت  )

ییاضر ناراب  / تندمآ ِهاگان 

؛ تشذگ یم  زیچ  همه  زا 

تشذگ یم  زیچ  همه  زا  هک  دوب  لاس  نایلاس 

تمواقم ياهزور  زا  هلمح و  ياه  بش  زا 
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.دوب هدش  تهار  هقردب  هک  ردام  داکَی » ْنِإ  َو   » نیرخآ زا  تیاهزیرکاخ و  تشپ  ِبش  همین  یناهنپ  ياه  لیمک  زا 

.تشذگ یم  زیچ  همه  زا 

.دوب هتسیرگ  تشاد  ربا  هچره  نامنامسآ  دوب و  هدرتسگ  تشاد  شوغآ  هچره  نامرهش ، يادهش  رازلگ 

دوب هتفرگ  ياج  اه  هناخ  راوید  ِباق  ِشوغآ  رد  یتوکلم  هرهچ  رازه  نارازه 

.دوب هدش  ینامسآ  ياه  مان  هب  كربتم  اه ، هچوک  و 

؛ تشذگ یم  زیچ  همه  زا 

، تشادن مان  وت  یکدوک  ِراگزور  هچوک  زونه  اّما 

دز یم  دایرف  ار  وت  روضح  ِیلاخ  مجح  نات  هناخ  راوید  باق  زونه 

.تسب یم  نیذآ  ار  رهش  رازلگ  هب  یهتنم  ياه  نابایخ  ترکیپ ، ِهار  هب  مشچ  زور  ره  ردام ، و 

، تشذگ یم  زیچ  همه  زا 

، هار هب  مشچ  ياه  هام  اه و  هتفه  اهزور و  زا 

.قارف هتفخ  نایلاس  زا 

.يدمآ هاگان  هک  درب  یم  نامدای  زا  ار  وت  دای  ِشمارآ  تشاد  نردم ، يایند  يوهایه  مک  مک 

.يدمآ هشیمه  زا  رت  لابکبس 

.دندمآ یم  وت  اب  اه  هناش  يدیمارخ و  یم 

يدرک حیرشت  نامیارب  ترکیپ  عییشت  رد  ار  قشع 

.دهد نامناشن  ار  تداهش  هارگرزب  ریسم  رگید ، راب  ات  دوب  یفاک  وت  تشگنا  ناوختسا  هکت  کی 

يا هدمآ  وت  رگید  الاح 

.تسا هتفرگ  مارآ  وت  رازم  گنس  هب  هریخ  ردام ، نامشچ  يا و  هدمآ 

.دریگب رابغ  نات  هناخ  ِراوید  ِباق  رد  وت  دنخبل  دنراذگ  یمن  تنارهاوخ  و 
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: يریصن لیئاکیم  لیفارسا و  دیهش ، ناردارب  هب  میدقت 

یسوط اروح  / ینامسآ ياه  هتشرف 

.دوب هدروخ  هرگ  مه  اب  ناشزاورپ  تشونرس  لزا ، زا  اّما  دوب ، هداهن  اهنآ  رب  ار  نت  ود  مان  ینیمز ، دبلاک  هچرگا  دندوبن ، ادج  مه  زا 

.دنسرب توکلم  دصقم  هب  ات  دندیود  یم  دندوب و  قشع  طارص  ِنوقباّسلا » َنوقباّسلَا  »

.دوب هناگیب  انشآ و  هتخوس  ياه  لد  کشا  ناشدای ، دندوب و  یناشن  یب  باقن  رد  اه  لاس 

.دبایب شلیئاکیم »  » زا یناشن  ات  دواک  یم  ار  رگنس  تارطاخ  ردپ ، رهم  ناتسد  زونه ، الاح  و 

.ددرگ یم  شیوخ  مزرمه  یپ  شود  رب  تداهش  يامه  لیفارسا ، ردارب و  نیا  تسا  هناشن  یب  زونه 

.مینک هبلغ  نامدوخ  سْفن  رب  هک  دوش  یم  لماک  ینامز  ام  تیناسنا  : » تفگ یم  دوشگ و  ار  نامـسآ  هار  اوقت ، ياه  لاب  اـب  لیفارـسا ،
(1)« .دوش دیهش  رغصا  داهج  رد  دهاوخب و  ار  وا  ادخ  ات  دنک ؛ ربکا  داهج  لوا  دیاب  ناسنا 

مالسلا هیلع  یلع  هک  دیریمب ؛ تلفغ  رد  ادابم  ناناوج ! يا  : » تفگ یم  دیزگرب و  ار  تداعس  دصقم  شود ، رب  دهعت  هشوت  لیئاکیم ، و 
فده اب  مالسلا و  هیلع  نیسح  هار  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربکا  یلع  هک  دیریمب ؛ یتوافت  یب  لاح  رد  ادابم  دش و  دیهـش  بارحم  رد 

(2)« .دش دیهش 

ياهرهن اب  دشوج ؛ یم  رت  هزات  هزات و  زور  ره  ناشدای  دنشخرد و  یم  اتسور  یناشیپ  رب  هک  تماهـش  تداشر و  هرطاخ  ود  روالد ، ود 
.نهیم ناناوج  همه  لد  رد  يراج 

.دوشن وحم  اه  هرطاخ  زا  ود  نآ  راثیا  دای  ات  هتشاد  هاگن  دیما  کشا و  اب  ار  شناوج  ياهداشمش  ِيداماد  ياه  هچنخ  زونه  ردام ،

.دندش مالسلا  هیلع  نیسح  ياونین  روای  دندیچیپ و  مه  رد  ار  ایند  ذئاذل  راموط  یناوج  زاغآ  رد  هک  شنادنزرف  تشذگ  راثیا و 

.دندومیپ شرع  هار  ناگتشرف ، زا  رترب  دوخ ، دشخرد و  یم  ناشاه  همانسانش  رب  کئالم  مان  رادلد ، ود  هدادلد ، ود  ردارب ، ود 
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هداز یقت  هبیط  / تشهب يوب 

.يور یم  هار  شرع  رد  زورما  یتشاذگ و  یم  مدق  شرف  رد  زورید 

.نیمز هب  نامسآ  زا  زورما  يدرک و  یم  هاگن  نامسآ  هب  نیمز  زا  زورید 

.يرکاش لاصو  نیا  يارب  زورما  یتشاد و  یم  رب  اعد  هب  تسد  شیوخ  جورع  يارب  زورید 

.يدیسر نامسآ  هب 

.دنا هدمآرد  زاورپ  هب  یهلا  نارک  یب  یبآ  رد  تلایخ  ناگتشرف 

.دوب تخس  یلیخ  مناد  یم 

.دوب تخس  خرس  ياه  بیس  نیا  ندیچن  نتشاد و  هگن  تسد  هظحل  ره 

.يدیسر یهلا  ياراوگ  تشهب  هب  ات  يدیشوپ  مشچ  هانگ  هعونمم  تخرد  زا 

! يزوریپ نیا  تدشاب  كرابم 

زا ترتسب  هک  نونکا  يدش ، نوقزری » مهبر  دـنع  ، » یهلا هرفـس  رـس  رب  هک  نونکا  دروآ ، یم  دای  هب  ار  تشهب  يوب  ترازم  هک  نونکا 
مـشچ یکیرات  هب  يا  هظحل  ار  تهاگن  ياـه  هراتـس  زادـنیب ؛ نیمز  هب  یهاـگن  تسا ، هدیـسر  شیاـسآ  ياـهربا  هب  دربن  ياـهزیرکاخ 

.زادنیب نامیاه 

! دازآ نایکالفا  دنیامش ، تیانع  رظتنم  هک  دنتسه  يدایز  ياه  مشچ  اجنیا 

.دننک یم  هثاغتسا  امش  هاگیاج  هب  ندیسر  يارب  دنا و  هتشادرب  اعد  هب  تسد  ییاه  تسد  اجنیا 

! دینک اعد  نادرگرس  ياه  تسد  نیا  يارب 

يریما نیسح  / راهب هروطسا 

البرک خیرات  هب  وت  یلو  میا ؛ هدنام  نامز  ِراوآ  ریز  ام  دش و  ناریو  نامز  يارـسک  قاط  .مینانیـشن  هناریو  ام  يا و  هدیـسر  يدابآ  هب  وت 
.يا هتسویپ 

ص:21

هرامش 75 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 186زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


میقم تیفاع  برثی  رد  هک  دوب  نیا  يارب  میتخیرگن ، اروشاع  زا  رگا  ام  دندیـسرن و  یگدـنز  هب  دـندش و  مگ  ناـگتخیرگ  اروشاـع  زا 
.هدنهانپ لگ  هبعک  رد  ای  میدوب 

یم شیادـص  هب  ناج  دـیاب  دیـسرن ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  يادـص  هب  شوگ  رگا  تساوخ و  یم  تقایل  ندیـسر  نیـسح  ياروشاـع  هب 
.دیسر

رد دیهـش و  یب  ياه  هچوک  رد  فرـصم ، ياهرازاب  رد  قرب ، قرز و  ياه  نابایخ  رد  تیفاع ، رد  ندـش  مگ  هب  مینیمز ؛ هب  موکحم  ام 
.ییالیو ياه  هناخ 

.میوش سوبحم  تمینغ  تحلصم و  نادنز  رد  ات  میدش  موکحم  ام 

.ار یلع  ییاهنت  ار و  مالسلا  هیلع  نسح  تیمومسم  مینیبب ، ار  مالسلا  هیلع  داجس  ریجنز  لغ و  میدش  موکحم  ام 

.رگید يا  هدع  رب  نایفوک  ترسح  دنام و  يا  هدع  رب  راتخم  تریغ  دیدیسر و  البرک  هب  دیتفر و  امش 

، الوم ای  تبیغ ؛ ِيولگ » ناوختسا و   » موکحم ام  دیدش و  تیالو  تیدبا  نکاس  قشع و  خیرات  هدنز  امش 

درم مهاوخ  راظتنا  نیا  زا  رخآ  هک  ایب 

« درم مهاوخ  راهب  دیآ  وت  نودب  رگا 

هاگآدوخان رد  یلو  دوب ، رـشب  ياه  ناـج  اـه و  مشچ  رد  اـه ، تسد  رد  هک  ییوراد  دوب ؛ ترطف  وت  هزجعم  تبیغ ! نارود  ماـما  يا  و 
.يدرک ادیپ  ار  نآ  وت  دوب و  هدش  مگ  دیدج  نرق  یعمج 

.درف برغ ، رد  دوب و  رفن  قرش ، رد  رشب 

.یتاباختنا ِشزرا  برغ ، رد  تشاد و  يرامآ  ینعم  قرش ، رد 

.دشاب ناسنا  ات  يداد  دای  وت  دروخ و  یم  طقف  برغ  رد  درک و  یم  راک  طقف  قرش ، رد 

هللا حور  ای  رشب ، نادرگرس  هرایس  يراهب  بالقنا  هلسلسرس  ناتسمز ، يراهب  هروطسا  يدوب ؛ ترطف  ماما  وت 
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هدازربکا ریما  / داب ياه  هناش  رب 

زیرکاخ يور  وت  هتسخ  مسج  داتفا 

زیرکاخ يوهایه  درک  توکس  یتقو 

تسا هتسشن  الاح  یتفرگ ، وضو  نوخ  اب 

زیرکاخ يور  رس و  هب  تمّمیت  كاخ 

ادخ ات  تفر  وت  قشاع  هاگن  دز  رپ 

...زیر ...كاخ  يوسارف  تفر  تشذگ و  يرآ 

تشون ار  قشع  تنت  يور  هلولگ  یتقو 

زیرکاخ يولهپ  هنیس و  تسکش  کش  یب 

یتشاذگ هنوگچ  هشیمه ! زا  رت  قشاع 

!؟ زیرکاخ يوناز  تبرغ و  يور  هب  ار  رس 

دیسر ات  تشگ  اجک  هانپ  ناج  لابند 

!؟ زیرکاخ يوپاکت  وت  هناش  هب  رخآ 

تشاد هک  نآ  دُرب  ارم  داب  ياه  هناش  رب 

...زیرکاخ يوب  دوخ  رفاسم  هیفچ  رد 
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نوتیز مخز 

ییاضر هدیمح  !/ دیزیخرب

هب ناتیاه  مشچ  رد  ار  جوم  ِباوخ  دور  هچره  اـت  هدـشن ، هتـسب  نامـسآ  هب  ور  تسا  هچیرد  هچره  اـت  تسا ، هدـشن  رت  ظـیلغ  بش  اـت 
رب کش  هلعـش و  يادر  ناتنیمزرـس ، يریطاسا  ِناتخرد  ات  تسا ، هداتفین  كاخ  رب  هناوج  یب  راهب  هچره  ات  تسا ، هدرکن  رارکت  یچوپ 

، بات یب  رتوبک  هچره  ات  دنا ، هتفرن  فده  ار  نامسآ  یگدز ، نازخ  یکشخ و  نارـسخ و  زا  هدمآ  رب  ییاه  تسد  اب  دنا و  هدرکن  نت 
داقتعا ياـهراوید  رب  ناتنادـنزرف  نوخ  اـت  هداـتفین ، سفن  زا  سدـقملا  تیب  اـت  دـنا ، هدـشن  مگ  هتفرگ  راـبغ  ِنامـسآ  رد  رپ  لاـب و  یب 

هجنپ رد  هجنپ  نیطایـش ، هدـیخرچن و  فدـه  یب  زور ، ِتاملظ  رد  دیـشروخ  ات  هدرتسگن ، نماد  كاـخ  نهذ  يور  بش  هدیکـشخن و 
! دیزیخرب تسا ، هدرکن  شوماخ  ار  هار  رد  ِناکواکچ  ِزاوآ  ناسیلبا ، ههقهق  يادص  ات  دنا ، هدیشکن  شتآ  هب  ار  اج  همه  يدوبان ،

.هرابود يزیختسر  دیما  هب  مزات ؛ یم  غاد  ياه  نافوت  رد  مکانمیب و  قیاقد  هزاورد  رب  نتفوک  زا 

شوماخ نامیخژد  بوکدگل  ریز  سدقملا  تیب  دایرف  ات  دیزیخرب  تسا ! هدادن  یتسین  ياه  هویم  رهش ، نوتیز  ياه  هخاش  ات  دیزیخرب 
! تسا هدشن 

.دینک رت  ناریو  ار  ناریو  ِبش  دیرادرب و  گنس  دیشروخ ، رداصم  لابند  هب  دیزیخرب و 

؟ تسا هدرک  رپ  ار  خیرات  ماشم  شتآ ، نوخ و  يوب  هک  دیا  هداتسیا  ناهج  تبرغ  ياجک 

؟ تساجک هداج  ياهتنا 
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! دینک اهر  هانپ  یب  ِكاخ  ياج  ياج  رب  ار  شیوخ  هتفرگ  رُگ  ياهدایرف  ار ؛ ناتناردپ  لاسنهک  مشخ  دینزب  دایرف  دیزیخرب و 

! ندیسر ریسم  رد  دیرادرب  ماگ  داقتعا ، نشور  هشیمه  ات  ياه  سوناف  اب  هراتس ، یب  ياه  هیناث  نیا  رد 

.داد دهاوخ  هناوج  ناتراوتسا  ياه  هناش  رب  راهب 

! ریگارف ِبش  نیا  رد  ار  شیوخ  يراوتسا  دینزب  دایرف 

! دیراپسب دیشروخ  هب  ار  ناتیاه  تسد  اه و  مشچ  تشونرس 

.دننز یم  جوم  گنس  ناتیرای  هب  ناهج  ياهدور 

یمّرخ هفطاع  / انل سدقلأ 

...تداهش باترپ ، گنس ، قشع ، قشع ، نامیا ، ...نامیا  گنس ، گنس ...، نوتیز ،

.تسا هدنامن  یهار  ییاهر  ات 

.تسا یگدنز  دامن  تسا ، يزوریپ  حالس  تسا ، هدش  هرگ  ياه  تشُم  راگدای  هک  رادرب  ار  گنس 

! رادرب ار  گنس 

.دنا هدرک  یفخم  رکیپ  لوغ  ياه  کنات  تشپ  ار  ناطیش  هایس  هنیس 

.نیدالوپ تخس  هدارا  نامه  اب  نامیا ، نامه  اب  گنس ، نامه  اب  ریگب ؛ هناشن  ار  شا  هنیس 

.دشخرد یم  تماقتسا  ربص و  ياه  هژاو  كرات  رب  تساه  لاس  وت  مان 

نایم رد  تیاه  هچوک  راوآ  يادص  اب  تزارفارس ، ياه  نوتیز  مامت  اب  درک ؛ دهاوخ  کح  تنادیهش  نوخ  یخرـس  اب  خیرات  ار  وت  مان 
.هانپ یب  ناکرتخد  هّجض 

.رادیب مادتسم ، هدنز ، تشاگن ؛ دهاوخ  زبس  خیرات ، ار  وت  مان 

.یشک یم  دق  شتآ  مشخ و  نوخ و  زا  ینافوت  رد 

.يا هدنز 

 ... هزرابم شالت ، داهج ، قشع ، ياپ  ياج  تسادیپ ؛ یگدنز  ياپ  ياج  تیاه ، هاگودرا  راوآ  نایم  رد  یّتح 
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! نک رتمکحم  ار  تیاه  ماگ  .تسا  هدنامن  یهار  ییاهر  ات 
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دربن دای  زا  دنادب و  ایند  ات  ینک  یم  يراج  یـصقالا  دجـسم  هتـسخ  ياه  گر  رد  ار  تنوخ  تساه  لاس  هک  وت  تسوت ؛ نآ  زا  سدق 
«... انل سدقلا   » هک

! نک رتمکحم  ار  تیاه  ماگ  تسوت ؛ نآ  زا  ادرف  .تشذگ  دهاوخن  لین  زا  هاگچیه  نوعرف ،

دوعوم نیمزرـس  ياه  هرانِم  نیرتدـنلب  رب  وت ، تیناـقح  مچرپ  زور ، نآ  و  دیـسر ؛ دـهاوخ  گرم  هب  يزور  نویهـص »  » ياـپرید ِیتسم 
، تنادـنزرف كاپ  نوخ  زا  درک و  دـهاوخ  روک  ار  یناهج » هدـکهد  نانکاس   » مشچ وت ، ماـن  زازتها  زور ، نآ  .دـش  دـهاوخ  هتـشارفارب 

.دیشک دنهاوخ  دق  هشیمه  زا  رتزبس  نوتیز ، ياه  هخاش 

دهاوخ كاپ  اه  هرطاخ  زا  ار  توراب  دنت  يوب  نآرق ، توص  دوع و  رطع  درک و  دهاوخ  رپ  ار  تیاه  هچوک  هرابود  لاقترپ ، هزات  يوب 
.درک

یقلاخ یلع   / منبش كاخ و  زا  یمشچ 

.مور یم  باوخ  هب  دازآ  ییادرف  دیما  هب  ماش ، موش و  یم  رادیب  باوخ  زا  تا  هراوآ  نانز  موادم  ياه  هیوم  اب  حبص  ره 

.تسا هدرک  هفخ  توراب  نوخ و  يوب  رد  ار  اضف  ماداب ، ياه  هفوکش  رطع  نوتیز و  يوب  ياج  هک  تساه  لاس  نیمزرس ، نیا 

.دنا ینیطسلف  دنیوگ  یم  دیدرت  اب  تا  هراوآ  ناکدوک  هک  تساه  لاس 

! میوگ یم  نخس  وت  زا  نیطسلف ،

اه و هفوکش  اب  ار  اه  تشد  شناسین ، هام  .دیارآ  یم  اه  سگرن  اه و  قیاقش  اب  ار  اه  هتشپ  شراذآ  هام   » دنا هتفگ  تا  هرابرد  هک  وت  زا 
.میناوخ یم  نوتیز  عرازم  نایم  گنر ، یبآ  هیاس  رد  رهظ  تقو  هک  تسام  زاوآ  شرایا ، هام  .دنافوکش  یم  سورع  لگ 

(1)« .میتسه ورد  عقوم  رد  هکبَد  یبوکیاپ  زومت و  ندیسر  رظتنم  اهرازتشک ، نداد  لصاح  يارب 

.دیادزب نامنهذ  زا  ار  شیاسآ  لایخ  يا  هلان  دنک و  هیده  نام  هرهچ  رب  ار  تبیصم  درگ  یمیسن ، رگید  راب  ات  میرظتنم  زور  ره 

.دور یم  باوخ  هب  هدیکشخ  ناتشگنا  رد  مشخ  دریم و  یم  نام  هتسخ  يولگ  رد  بش  ره  يدازآ ، يادص 
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کیدزن يدازآ  هشیمه  اـم  راودـیما  لد  رد  یلو  تسا ؛ هدرب  داـی  زا  ناـهج  ار  تنیچ  تسد  ياـه  نوتیز  معط  سدـقم ! هناـخ  يا  هآ ،
.تسا

ملظ راصح  یتقو  دـیمرآ ، لاقترپ  ناتخرد  هیاس  رد  دوش  یم  هنوگچ  رود ! ياه  لاس  ياهوزرآ  هناخ  يا  اهوزرآ ! اهدرد و  هناـخ  يا 
ام زا  یتحار  رارق و  نامناریو  ياه  هناخ  یتقو  دـش ، ماداب  ياه  هفوکـش  تسمرـس  ناوت  یم  هنوگچ  تسا !؟ هدـش  هدیـشک  وت  رکیپ  رب 

؟ تسا هدوبر 

.دنور یم  هار  نیطایش  تکاپ ، نیمز  رب  هچرگا  يا ؛ هدنز  وت  زونه  ناسیدق ! هناخ  يا 

.دوش یم  رهاظ  تسدقم  نحص  رب  نوخ  مدزاب ، مد و  ره  اب  هچرگا  یشک ؛ یم  سفن  زونه 

.نم نهذ  زا  هن  دنروآ و  نوریب  دنناوت  یم  وت  ریوصت  زا  هن  ار  يدازآ  يایور 

! دنک شوخ  ار  اهنآ  فیثک  ياه  لد  ناش ، حالس  يادص  راذگب 

.درک دهاوخ  ناش  نوفدم  اه ، كرهش  راوآ  ریز  رد  يزور  ام  مشخ  هلزلز  هک  دننک  انب  ار  ناطیش  ياه  كرهش  راذگب 

.دنریگب دنناوت  یمن  نم  زا  هک  تسا  يراگدای  اهنت  نیا  مشیدنا  یم  مشیدنا ؛ یم  وت  هب  مغ ، هاگدیعبت  نیا  رد  نم 

! شمارآ راس  هیاس  يا  مشیدنا ، یم  وت  هب 

یلاح رد  مینک  هچ  دوخ  قشع  اب  .دشاپ  یمن  ام  هرهچ  رب  رهز  زج  یپایپ ، ياهراهب  دیعبت  ياه  نابایب  رد  یلو  تسا ؛ دّرمز  ام  نیمزرس  »
(1) »؟ تسا هدز  خی  منبش  كاخ و  زا  رپ  نامناهد  اه و  مشچ  هک 

: قارع نایعیش  هب 

داژن يدهم  دیما  !/ دایرف

دهدب ناشن  ام  هب  ار  امش  دوبن  یسک 

دهدب نامدای  دایرف  همهمه  ياج  و 

ام ییادخان  هب  دیایب  دوبن  یسک 
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دهدب ناکت  ار  سرت  بش  نابداب  و 

يا هلفاق  لاح  تسا  نیمه  هک  نک  لوبق 

دهدب ناوج  اه  هداج  نیا  رد  لاس  تشه  هک 

دوبن هنیک  يور  متوکس ز  زیزع - ! یلو 

دهدب ناج  هتسخ  شعن  نیا  هب  دوبن  یسک 

دَرُمِش یم  هتشک  زاب  نیمز  دوبن و  یسک 

! دهدب ناتربص  دنوادخ  ...دوبن  یسک 

میرظتنم باوخ و  ریبعت  هب  میا  هتسشن  )

دهدب ناذا  اه  ماب  رب  دیایب و  یسک 

دنک و تمحرم  خیرات  هک  میا  هتسشن 

( .دهدب نامرهق  هّصق  نیا  رخآ  يارب 

! زیزع دیرّصقم ، مه  امش  هک  نک  لوبق 

؟ دهدب ناحتما  زاب  ناهج  دیتشاذگ 

دنک هلیح  وت  اب  زاب  ناهج  هک  یتشاذگ 

؟ دهدب نآ  نیا و  تسد  ار  وت  تشونرس  و 

بش همین  هک  يا  هدید  ار  لقاع  مادک 

؟ دهدب نامهیم  هب  ار  دوخ  هناخ  دیلک 

دردب ار  هرفس  هک  يزیزع ! نامهیم  هچ 

! دهدب نابزیم  هب  هلولگ  دزم  ياج  و 

تسین نیا  نامسآ  مسر  مرفسمه ! زیزع 
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دهدب نامز  ار  ریگ  نیمز  ناگتسخ  هک 

تسا کیدزن  گنجب ، دهاجم ! درم  گنجب ،
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دهدب ناگتفخ  هب  یناکت  گنج  لبط  هک 

ار نامهم  باوج  ات  وگب  و  درم ! گنجب ،

...دهدب ناما  یب  رابگر  همقل  گنفت و 

اّما ما ، هدینش  ار  نات  هّجض  يادص 

؟ دهدب ناج  هتسخ  شعن  نیا  هب  هکنآ  تساجک 

ملد ضغب  هک  نامب ، یتفر ...؟ يدرک و  لاؤس 

.دهدب ناهگان  تس  هدادن  هک  ار  باوج 

داژن يدهم  دیما  / زجر

نات ناج  شون  ...تسامش  همقل  هک  نیمز 

: نات ناوت  رد  تسه  هچره  دینک  ور  و 

هتخاس هزات  ياه  پوت  اه و  گنفت 

نات ناتساب  رادتقا  نابهاگن 

دنکهالک ملق  کی  هک  ناتیاه  هالک 

...نات نادعمش  نورد  ِکشوم  تفه  و 

تس یندناوخ  بیجع  یلو  دوخ ، ياج  هب  همه 

: نات ناتساد  ياهتنا  ياهزارف 

اه هزیرگنس  ساره  زا  هک  امش  نیمه 

نات نامناخ  درگ  دیشک  یم  راصح 

دیا هتسشن  یمسوم  ياه  لیس  هار  هب 

نات نابداب  تساه  جوم  تسد  ریسا 
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دیسر یمن  نات  « تارف ات  لین   » ماب هب 

نات نابدرن  ياه  هّلپ  تسا  هتسکش 

دوش یم  باذم  نات  ياپ  ریز  نیمز 

نات نامسآ  زا  هدئام  تس  هقعاص  و 

دنک یم  داب  هک  نات  هزات  ياه  سنج  و 

نات ناکد  هقیتع  يوتسپ  نورد 

؟ ام ناهگان  موجه  اب  دینک  یم  هچ 

...نات ناوخ  تفه  هب  ور  میمتسر  رازه 

دوش یم  غورد  یتسار  هب  نینچنیا  و 

.نات نامزلا  رخآ  ياه  هّصق  مامت 
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نامز هچیرد  زا 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  ترضح  تدالو 

هراشا

هبنشراهچ

دادرم 1384  5

یناثلا 1426 يدامج   20

Jul.27.2005

داژن يدهم  دیما  / تّما ردام 

.تسا رورس  رون و  ناراب  هنیآ  قرغ  هّکم ،

؟ تسا ربخ  هچ  تسا ، نیمز  نامسآ و  زکرم  هک  كاخ  زا  هشوگ  نیا  رد  بشما ،

؟ تسا هدرک  لوزن  كاخ  رب  نامسآ  ای  دنا  هدوشگ  نیمز  رب  ار  تشهب  ياهرد  ایآ 

؟ دنشک یم  كرس  نیمز  نامسآ  هب  ون  هام  مادک  ياشامت  هب  دنزاورپ ، رد  هنیآ  هزبس و  قیقع و  ياه  قبط  اب  هک  ناگتشرف  نیا 

؟ تسا ربخ  هچ  كاخ  زا  هشوگ  نیا  رد  بشما 

بش رد  هک  تسد  نآ  زا  هن  یباهتلا  تسا ؛ هتفرگ  ارف  بیجع  یباهتلا  ار  نیمز  رد  دنوادخ  ریفس  نیرخآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم 
.نشور یباهتلا  نیریش ، یباهتلا  دوب ؛ هداتفا  شناج  دوپورات  رد  قح ، تبیه  ياشامت  زا  هک  يا  هزرل  نآ  هن  تشاد ، ارح 

.دوب ینامسآ  يا  هدژم  راظتنا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 
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خیرات ناشورف  یگنادرم  شوگ  رد  ار  نز  يانعم  ات  دمآ  یم  هک  يرتخد  تشاد ؛ هار  رد  یکدوک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

یم هک  يرتخد  دناشنب ، تمـصع  هتخارفا  ریرـس  رب  دروآرب و  تیلهاج  ياهروگ  قمع  زا  ار  نز  ات  دـمآ ، یم  هک  يرتخد  دـنک ، دایرف 
...دنک يردام  شردپ  يارب  ات  دمآ 

.تساخرب هلهله 

دوب و هدش  یهت  باهتلا ، زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دنتفرگ و  یم  یشیپ  مه  رب  رون ، رتخد  نتفرگ  شوغآ  رد  يارب  ینامسآ  نانز 
.دییاس یم  رکش  ناتسآ  رب  یناشیپ  ینامسآ ، يدجو  روش و  زا  راشرس 

.دوب هدمآ  همطاف 

.دنک يردام  شردپ ، تّما  يارب  دبا  ات  هک  دوب  هدمآ  همطاف 

هدازرکاذ نیسح  دیس   ... / هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نت  هراپ 

.ام خلت  تاقوا  هب  دینزب  هرگ  ار  يداش  نیا 

!؟ دسر یمن  ام  هب  يدنخبل  هدیسر ، امش  هب  هک  یفعش  همه  نیا  زا  رخآ 

يا هنیـس  بحاص  ناسنا ، سابل  رد  يا  هیروح  شنیرفآ ، ِیکاپ  هراصع  توکلم ، تیاهن  یب  ِشمارآ  هقباـس ؛ یب  دـیا  هتفرگ  يا  هیدـه 
نخـس يور  هک  يدوـجو  تسا ، هدرک  هریخ  ار  نامـسآ  لـها  مشچ  شروـن ، هک  يا  هدنـشخرد  يامیـس  دـهد ، یم  تشهب  يوـب  هک 

.دوش یم  زیررس  ناشفورح  زا  لضف  لامک و  هک  یتکربرپ  ياه  مان  بحاص  تسا ، ناگتشرف 

! ادخ لوسر  يا 

.ناتتلاسر يابوط  نتسشن  راب  هب  يارب  کیربت ،

.دیراد شوغآ  رد  ار  تشهب  زا  يا  هّکت  امش  الاح 

.تفر دهاوخن  ناتدای  زا  هاگچیه  نیسوق ، باق  یکیدزن  هرطاخ  رگید  الاح 

.دنادب هلابند  یب  ار  امش  دیشروخ  دهد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  سک  چیه  رگید  الاح 

.درک دهاوخ  رپ  ار  نیمز  روطس  همه  ناتدوجو ، راونا  رگید  الاح 

مرگ و هاگن  تسا و  هتـسشن  لُـگ  هب  ناـتنیئآ  امـش و  زا  ناـیاپ  یب  تیاـمح  يارب  ناـشتفارظ -  همه  اـب  یکچوک -  ياـه  تسد  ـالاح 
.درک دهاوخ  مرگلد  نافوت  هچ  ره  ربارب  رد  ار  امش  ینابرهم ،
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همه شباتفآ ، هب  هاگن  اب  دناوت  یم  یتح  دوش ؛ مارآ  شتبحاصم  زا  دـنک و  اوجن  شکدوک  اب  هدرپ  یب  دـناوت  یم  هجیدـخ  رگید  الاح 
.دنیبب غاد  ار  راگزور  يدرس 

کیرـش رّرکم  فعـش  يداش و  نیا  رد  زین  ار  ام  دـیریذپب و  خـیرات  يوس  نیا  زا  ار  ام  کیربت  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا 
.تسامش نت  هراپ  مالسلااهیلع  همطاف  رخآ ، دیزاس ؛

يداب تهزن  / دسرت یم  مالسلااهیلع  همطاف  قشع  راشتنا  زا  ناطیش 

.روک توس و  یلاخ ، کشخ و  دوب ؛ میقع  ادخ  نیمز 

.تسناوت یمن  اما  دوش ؛ زبس  دوش ، روراب  تساوخ  یم  شلد  نیمز ،

.دنک یم  رظن  هتخوس  لد  هب  هشیمه  ادخ  درک ؛ رظن  نیمز  لد  هب  ادخ  تخوس ، شلد  نیمز 

نیمز دیمد و  وا  رد  دوخ  زا  تفرگرب ، ار  نیمز  لگ  زا  یتشم  ادـخ  دـش ، لگ  نیمز  كاخ  دیـشوج ، نیمز  لد  زا  کشا  ياه  همـشچ 
.دش ردام  دوش ، ربخاب  هکنآ  زا  شیپ 

.دوب قشع  سنج  زا  يرتخد  نیمز ، دنزرف 

.درک رود  نیمز  زا  ار  خزود  شتآ  ياه  هلعش  وا  دلوت 

.دنازوسن ار  وا  شتآ  درادب ، تسود  ار  وا  سک  ره  هک  تسب  دهع  نیمز  اب  تشاذگ و  مالسلااهیلع  همطاف  ار  وا  مان  ادخ 

هدیشک شتآ  هب  شلد  درپس ، یم  لد  مالسلااهیلع  همطاف  هار  هب  هک  ره  ادخ و  يارب  نتخوس  قشاع  دوب ؛ قشاع  مالسلااهیلع  همطاف  اما 
.دوب ینتخوس  نینچ  نیا  رادیرخ  ادخ  دش و  یم 

.درک یم  رظن  نانآ  هب  ادخ  هک  مالسلااهیلع  همطاف  هتخوسلد  ناقشاع  زا  دش  رپ  نیمز  تشذگ و  اه  لاس 

.درک یم  تداسح  مالسلااهیلع  همطاف  رون  هب  دوش و  قشاع  تسناوت  یمن  دوب و  هایس  ناطیش  لد  اما 

.دیسرت یم  مالسلااهیلع  همطاف  قشع  راشتنا  زا  وا  مالسلااهیلع ، همطاف  مان  زا  رپ  دشاب ، قشع  زا  رپ  نیمز  تساوخ  یمن  ناطیش 

لد نینچ  رد  مالسلااهیلع  همطاف  مان  تسا و  تداسح  هنیک و  عمط و  زا  رپ  قشع ، ياج  هب  ناشلد  هک  دنتسه  یناسک  نیمز  رد  هشیمه 
.درادن ياج  ییاه 
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ات دندناشک  شتآ  هب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  قشع  هناخ  ناطیش ، هدروخ  بیرف  هارمگ و  ياه  لد  تفر ؛ اه  لد  نامه  غارـس  هب  ناطیش 
.دننک شوماخ  ار  وا  رون  دنناوتب  دیاش 

.دریگب سپ  ایند  زا  ار  شرتخد  ات  تساوخ  ادخ  زا  تخوس و  شلد  نیمز 

.درکن مولعم  یسک  رب  ار  وا  ياج  درک و  ناهنپ  شیوخ  لد  رد  ار  مالسلااهیلع  همطاف  زار  وا 

ییاهنت شتآ  هک  دوب  نیمز  ربمالـسلااهیلع  همطاف  لد  زا  یتجح  هشیمه  نوچ  دوبن ، یلاخ  میقع و  رگید  وا  اما  درک ؛ رهق  ایند  اـب  نیمز 
.درک یم  رود  وا  زا  ار 

.درب دهاوخ  ورف  دوخ  رد  ار  شلها  دوش ، یلاخ  مالسلااهیلع  همطاف  قشع  تجح  زا  يزور  رگا  تفگ : ادخ  هب  نیمز 

همه رد  همطاف  مان  دنراذگن و  ياپمالـسلااهیلع  همطاف  ناقـشاع  زج  ادخ  نیمز  رب  هک  دمآ  دهاوخ  يزور  هک  داد  هدعو  نیمز  هب  ادـخ 
.دوش يراج  ایند  ياج 

ییاضر هدیمح  / تندمآ حبص  رد  ... 

! یگداتسیا ینابرهم و  يوناب  تقلخ ، فوشکمان  ياهزار  يوناب  تسا ، رظتنم  ردپ  هک  نک  زاب  ار  تنامشچ  لالز  ِنایرج 

.دنزب نیقی  ياه  هناوج  نونج ، يارحص  تناماد ، ياه  هنارک  زا  ات  يا  هدمآ 

.دنبوکب اه  هرادج  اه و  هراوید  رب  رس  ادیش ، هلاو و  هک  یناروشب  نانچ  ار  اهدور  اه و  سونایقا  ات  يا  هدمآ 

.دچیپ یم  نامسآ  رد  کئالم  هلهله  يا و  هدمآ  .تسا  ردپ  ییاهنت  ياه  بش  شخب  شمارآ  تروضح ، رطع  يا و  هدمآ 

.دیشک یم  ار  تندمآ  راظتنا  هجیدخ  هک  یفقس  ریز  دنک  ادیپ  همادا  ربمایپ  ياهدنخبل  ات  يا  هدمآ 

؟ مونش یم  ینامسآ  يوهایه  مادک  زا  ار  تندمآ  ِناجیه  روش و 

.تسا راهب  ییافوکش  زار  تمان ،

.دیشخب شمارآ  تراشرس  ياه  سفن  هنیدم ، ات  هکم  زا  ار  ردپ  بارطضا  ياه  بش 

.روش قوش و  هب  دراب  یم  هنوگچ  هک  ار  تندمآ  زا  سپ  یبآ  نامسآ  مرگن ؛ یم  اه  هرجنپ  مامت  تشپ  زا 
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.منک یم  سح  کیدزن  ار  وت  يوب  تسا ! هدش  ّدلوتم  دیشروخ  راب  رازه  نامسآ ، هاگتشک  رد  ییوگ  تندمآ ، حبص  رد 

! یتّوبن همادا  هک  ار  وت  یخیرات ، همولظم  هک  ار  وت 

.راشرس تس  یهودنا  ار  تیور  شیپ  ياهزور  تس و  يروش  ار  تندمآ  رشب ! كاردا  زا  رتارف  يا 

.يزیر یم  کشا  ار  تا  یگدنب  یتمظع  نینچ  اب  ناراب ، سیخ  تیاه  هنوگ  .توربج  يوربور  يا  هداتسیا 

.ددرگ یم  وت  نوچ  یهاگ  هیکت  لابند  زونه  خیرات  دپت و  یم  تبات  یب  لد 

هدازربکا ریما  «/ مسبت کی  اب  اهنت  »

هب زج  ییابیز و  نابز  اب  زج  ار  هچنآ  دنک  شقن  شنیرفآ  هفیحص  رب  رون ، ناشخرد  باهـش  ات  داتفا  ورف  بش  شوپ  هریت  يالاب  زا  هدرپ 
.تشاگن ناوت  یمن  ییابیز 

یهلا تاذ  يارچ  نوچ و  یب  عولط ، قیاقد  نیلوا  زا  لزا و  حبـص  زا  دوب ؛ شنیرفآ  ناهج  زکرم  هک  يا  هناـخ  رد  دـش ؛ نشور  یغارچ 
.كاخ نطب  رد 

.دودنا بش  ياهرصق  یهایس  اب  ُلباقَت  رد  تسا  حبص  نوناک  هک  يا  هناخ 

.ار نآ  ياه  هنزور  تسا  شیوخ  باهتلا  ترارح  رادماو  دیشروخ ، هک  يا  هناخ  رد  دش ؛ نشور  یغارچ 

تسا و هداهن  دوجو  هصرع  هب  اپ  ناهج ، نانز  نیرت  فیفع  فافع  ینمادـکاپ و  نماد  رد  هک  ییایند  تمـس  هب  درک  زاب  مشچ  ناـهج 
.دنا هتسشن  اشامت  هب  ار  ادخ  وا ، نامشچ  هنیآ  رد  هک  ینانز  ار ؛ خیرات  نانز  هشیمه  ینمادکاپ  دهد  یم  ناکت  تسد 

هتفرگ نایرج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ  تمس  زا  هک  یمیـسن  زا  دوش  نیرب  دلخ  ناهج ، ات  ناهج  رب  تسا  هدوشگ  مشچ  همطاف 
.تسا

.دوش یم  متخ  یهابت  هیلا  یهتنم  هب  هک  ار  يا  هتشر  دنک  عطق  ات  تسا  هدمآ  همطاف 

.تیمدآ تمس  هب  تسا  تیرشب  يامنهار  غارچ  همطاف  دنتیالو ، وریپ  هک  نانآ  يارب 

.تسا هدمآ  رد  ناسون  هب  ناهج  رد  وا  تقلخ  اب  هک  يرون  جوم  دبای  همادا  دبا ، هب  لزا  زا  ات  تسا  هدمآ  همطاف 
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ینامسآ هب  مشچ  تسا و  هتسشن  سیدقت  هب  ار  وا  شا  هرذ  ره  هک  تسا  هتـشاذگ  اپ  یکاخ  رب  رـشح ، زور  هکلم  مالـسلااهیلع ، همطاف 
نابز رب  تالمج  اه و  هژاو  نیرت  غیلب  هب  ار  وا  كاخ ، شیادـیپ  هشیمه  رد  شیاوه  لوکلوم  ره  بش و  رد  شا  هراتـس  ره  هک  هدوشگ 

.دنا هدرک  يراج  عنص 

زا دنک  یم  يریگتسد  تمایق ، رد  شرداچ  هتشر  .دشاب  تفرعم  لها  نیتملا » لبح  ، » شرداچ هتـشر  تمایق ، زور  رد  ات  تسا  هدمآ  وا 
.وا هبیاش  یب  تیالو  یلع و  اب  هداد  تعیب  تسد  هکره 

.شا مسبت  کی  اب  اهنت  تس ؛ یهایس  هچنآره  زا  دناهرب  ار  ناهج  ات  تسا  هدمآ  همطاف 

نایرقاب دیمح  / فافع لگ 

.تدابع يراد و  هزور  زور  لهچ  ینیشن ، هلچ  زور  لهچ 

.دیآ یم  قشع  لیحر  گنهآ  يادص  ملهچ ، باتفآ  عادو  رد 

.یکالفا رفاسم  كاخ و  زا  هتشگاهر  وت 

.ییادخ یتشهب  ناوخ  نامهیم  اه ، نامسآ  زارف  رب 

.دوش یم  وت  ياریذپ  یتشهب  ياه  هویم  زا  یقبط  اب  لیئاکیم 

.يوش یم  باریس  یشون و  یم  يوش ، یم  ریس  يروخ و  یم  وت  تشهب ؛ بآ  زا  یماج  روگنا و  هشوخ  کی  امرخ و  هشوخ  کی 

.تسا هتفرگ  ارف  ار  رهش  مامت  توکس ، تسا و  بش 

.تسا هدرک  نشور  ار  هکم  کیرات  ياه  هچوک  باتهم ، رون 

متـسیب زور  یندنام ، دای  هب  زور  ات  دـننک  یم  روبع  نامز  هاگرذـگ  زا  اه  بش  اهزور و  .دوارت  یم  بش  هایـس  ماج  زا  ناگراتـس ، رون 
.دوش زاغآ  یناشفارون  ییانشور و  زور  یناثلا ، يدامج 

.تسا راظتنا  ياهزور  نایاپ  رگید 

.تسا راهب  ياه  لگ  رابت  زا  یلگ  ییافوکش  لصف 

دنا هدمآ  هجیدخ  رانک  رد  یسوم  رهاوخ  موثلک  نارمع و  رتخد  میرم  نوعرف ، رسمه  هیسآ  مالسلا ، هیلع  میهاربا  ترضح  هجوز  هراس 
.دننیشنب اشامت  هب  ار  تباجن  فافع و  باتفآ  عولط  ات 
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.دسر یم  شوگ  هب  شروضح  زاوآ 

.تسا هدیچیپ  ربمیپ  هناخ  رسارس  رد  شرطع  يوب 

.دش رورس  قرغ  ناهج  دش ، رون  رسارس  هکم 

.دندرک ناراب  هفوکش  ار  شرف  ات  شرع  زا  ناگتشرف ،

: دومرف ابیز  هچ  و  ... 

« میوب یم  ار  همطاف  مرتخد  موش  یم  تشهب  يوب  قاتشم  هاگ  ره  »

.يدمحم لگ  تسا ؛ لگ  مالسلااهیلع  همطاف  يرآ ،

.دشاب ردپ  هناخ  مرگ  دیشروخ  ات  درک  عولط  مالسلااهیلع  همطاف 

.دشاب مالسلا  هیلع  یلع  رگید  همین  ات  دمآ  مالسلااهیلع  همطاف 

.دشاب ردپ  تما  هعیفش  ات  دمآ  همطاف  و 

« ِهّللا َْدنِع  اَنل  یِعَفْشِإ  ِهّللا  َْدنِع  ًهَهیِجَو  ای  »

يوسوم رغصا  یلع  دیس  !/ يدمآ شوخ 

! قشع روشک  ناما ، رهش  هکم ، داب  تتراشب 

! رهم هناخ  قشع ، هناخ  تسود ، هناخ  داب ، تتراشب 

! تمصع هنییآ  دسر ؛ یم  هار  زا  کنیا 

! دزیخ یمرب  نانک ، عضاوت  شمان ، ندینش  زا  شرع  هکنآ  دسر  یم  کنیا 

! رون هنییآ  دنوش ؛ هنییآ  شزامن ، رداچ  ياه  لگ  وترپ  زا  هراتس  هام و  دیشروخ و  ات  رون  ردام  رون و  رسمه  رون ، رتخد  دیآ ؛ یم 

: ار رون  دورس  ناوخب  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ای  ناوخب 

.تسا هدروآ  رب  رس  تقلخ  هدرپ  زا  هک  تسا  ناج  هرهچ  لامج  نیا  کنیا 

.دنک یم  شرافس  ار  شدوجو  تناما  دنوادخ ، هک  يرهوگ  نآ  تسا ، نیا 
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! دوش یم  يراج  رثوک » ، » شیاپ كاخ  زا  هک  تقیقح  لالز  نآ  تسا  نیا 
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.تسا هدرک  شیوخ  لامک  لامج و  وحم  ار  نیمز  نامسآ و  هک  ضحم  تقیقح  نآ  تسا  نیا 

! ارهز يدمآ  شوخ  هرهز ؛ رثوک ، اه ، یبوخ  مامت  هراصع  يدمآ ، شوخ 

یقلاخ یلع  / باتفآ هعیلط 

.دپت یم  هشیمه  زا  رتدنت  نامز ، ضبن 

.تسا يراج  باهتلا  نیمز ، ياه  گر  رد 

.دنز یم  مدق  ار  زاجح  رادبت  كاخ  مامت  رگوجتسج ، نانز و  خرچ  میسن ،

.دنا هتفرگ  هزات  ناج  هثداح  ياشامت  هب  ارحص ، ياه  هوک  هدیکت  نت 

.دنشک یم  كرس  ار  مالسلا  هیلع  دمحم  هناخ  دنا و  هداتسیا  اپ  ناتشگنا  رس  رب  اه ، لخن 

.دنیآ یم  دورف  ادخ  لوسر  هناخ  يوس  هب  نامسآ  زا  نابوک  ياپ  ناشفا و  تسد  کئالم ، لیخ 

.تسا هتفرگ  رب  رد  ار  مالسلااهیلع  هجیدخ  رون ، زا  يرتسب 

.درامش یم  ار  راظتنا  تاظحل  دیوگ و  یم  رکذ  تسین ، مالسلا  هیلع  دمحا  لد  رد  لد 

.تسایلوا تیالو  هب  ایبنا  تلاسر  لاصتا  نامسیر  هدش ، هداهن  وت  دوجو  فدص  رد  هک  يرهوگ  هجیدخ !

تسا و قاتـشم  شیادص  هب  دنوادخ  هک  تسا  یـسک  دنک ، یم  اوجن  وت  اب  هدوشگ و  نخـس  هب  بل  وت  نطب  رد  هک  یکدوک  هجیدخ !
.تسا یلجتم  شدوجو  رد  یهلا  شرع  مامت 

.دنک هیده  وت  هب  ار  شیوخ  هبیبح  ات  دیزگرب  ار  وت  دنوادخ  هجیدخ !

! دنتشاذگ اهنت  ار  وت  برع  نانز  رگا  شابن ، نیگمغ  هجیدخ !

.تسا هدماین  وت  يرای  يارب  برع  نانز  زا  یسک  رگا  شابن ، نیگمغ 

.دنیآ یم  وت  ییاسکاخ  هب  خیرات ، گرزب  نانز 

.دنشاب وت  هلباق  ات  دنتسین  هتسیاش  زاجح  نانز 

.تسا هداتفا  نیطایش  مادنا  رب  هزرل 
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.هدش لزان  تیوس  هب  برع  ياه  هنیک  لمحت  رقف و  اب  وت  ياه  تدهاجم  ضوع  رد  هک  تسا  يدنوادخ  هیده  نیا  هجیدخ !
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.تسا هللا  ججح  رب  تجح  وت  هنادرد  دنیادخ ؛ تجح  راگزور ، ناکین  رگا  هجیدخ !

.یتنیز هن  تسا و  يا  هبذج  هن  ار  تشهب  شهاگن ، زیگنا  لد  میمش  یب  تسا  ییوناب  نامه  نیا 

.هشعر هب  رافک ، دنتفا و  یم  هزرل  هب  راوید  رد و  شهاوخ ، تقیقح  دایرف  زا  هک  تسا  ییوناب 

.يّرفم هن  تفای و  یم  یهانپ  هن  جاوما ، مطالت  رد  هک  یتقو  تسا ؛ حون  یتشک  یجان  نامه  نیا 

زا ار  یسوم  هراوهگ  شتیانع ، مشچ  هشوگ  درک و  ناتسلگ  لیلخ  رب  ار  شتآ  شا ، یـسدق  راونا  زا  يوترپ  هک  تسا  یـسک  وناب ، نیا 
.دیناهر كاله  بادرگ 

.دومن تسمرس  تشهب  رطع  میمش  زا  ار  مالسلا  هیلع  دمحم  داد و  ییاحیسم  مد  ار  یسیع  شفاطلا ، هقراب  هک  تسا  یسک  وناب ، نیا 

.دنک یم  رخف  شتقلخ  هب  دنوادخ  هک  یهلا  سومان  نامه  تسا ، مالسلااهیلع » همطاف   » وت موصعم  كدوک  هجیدخ ! يا 

ییاضر ناراب  / باتفآ هنییآ و  دولوم 

.دیسر یم  نایاپ  هب  تشاد  مک  مک  راظتنا ، ِتاظحل 

.دوب هدرب  ورف  دوخ  رد  ار  هجیدخ  بیرغ ، يدرد 

.دندوب هتفرگ  هرانک  وا  زا  مشاه ، ینب  میتی  اب  شدنویپ  مرج  هب  شیرق ، نانز 

.درک یم  ناسآ  وا  رب  ار  درد  ّلمحت  شا  ینامسآ  دازون  ِرادید  ِقوش  اّما  دوب ؛ هدنام  اهنت  شیوخ  ِدرد  اب  هجیدخ 

.جوا هب  درد ، دوب و  هدیسر  ارف  دولوم  ِكرابم  هظحل 

.تسیرگ یم  ییاهنت  درد  زا  هتشاذگ و  مه  رب  ار  اه  مشچ  دیزگ ، یم  بل  هجیدخ 

.درک رپ  ار  هناخ  ياضف  یتشهب ، يرطع  ناهگان  و  ... 

؟ دید یم  هچ  نم ! يادخ  تشادرب ؛ رس  .دیسر  هجیدخ  شوگ  هب  فیطل  ییاه  همزمز 

»؟ دیتسیک امش  : » دوشگ بل  یمارآ  هب  هجیدخ 
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.میا هدمآ  وت  ِيرازگتمدخ  يارب  دنوادخ  ِنذا  هب  ام  هجیدخ ! شابم  نیگمغ  : » دوشگ بل  ناشنایم  زا  ییوناب 

 - موثلک يرگید ، نآ  و  مالسلا -  هیلع  حیسم  ردام  میرم -  وناب ، نیا  تسا ، نوعرف -  رسمه  هیـسآ -  وا  میهاربا ، رـسمه  ما ؛ هراس  نم 
« .دوب میهاوخ  وت  نیشنمه  زین  تشهب  رد  ام  تسا ؛ مالسلا -  هیلع  یسوم  رهاوخ 

.درب دای  زا  ار  درد  قوش ، تریح و  زا  هجیدخ 

؟ دندرک یم  راختفا  وا  يرازگتمدخ  هب  ملاع  نانز  نیرت  گرزب  هک  دوب  هک  وا  دازون  یتسار 

.درک رپ  ار  هناخ  ياضف  یتوکلم ، يرون  ناهگان 

.درک هریخ  دوخ  هب  ار  هکم  یلاها  مشچ  تفر و  نوریب  هناخ  ياه  هچیرد  هنزور و  زا  رون 

: تخادنا نینط  اضف  رد  ینامسآ  ییاون 

زج ییادـخ  مهد  یم  یهاوگ  طابـسالا ؛ هداس  يدـْلُو  و  ءایـصوالا ؛ دیـس  یلعب  ّنَأ  و  ءایبنالا ، دیـس  یبأ  َّنأ  و  هللا ؛ الا  هلا  نَا ال  دهـشا  »
« .دنناربمایپ ياه  طبس  نیرترب  منادنزرف  تسا و  ایصوا  رورس  مرهوش  تسا ، ناربمایپ  ياقآ  مردپ  تسین ، هناگی  يادخ 

، داهن یتیگ  ِمشچ  رب  مدق  باتفآ ، هنییآ و  دولوم  و 

شندـمآ .تفرگ  مان  همطاف  شبـضغ ، رد  یهلا  ِمشخ  وا و  تیاضر  رد  ادـخ  يدونـشخ  دوب و  تقلخ  هناهب  هک  یتشهب  يوناب  همطاف ،
! یمارگ

یناخ میرک  هزمح  !/ بآ يوناب  يا 

! همطاف رب  مالس 

! یتسه ناماد  رد  قشع  نارک  یب  رب  اهاط ، لآ  هدید  يانشور  رب  مالس 

! ناج همطاف 

.تسا زیربل  افص  تبالص و  شوقن  یگدازآ و  طوطخ  زا  وت ، یگدنز  ياه  هبیتک  كالفا ! ات  كاخ  عافترا  يا 

.يدز هناش  اه  نرتسن  اه و  قیاقش  اهرفولین ، ناوسیگ  رب  ار  يردام  گربلگ  وت 
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.یباتفآ هنییآ و  قیفلت  هک  ار  وت  یبان ، رعش  موهفم  هک  ار  وت  مسانش ؛ یم  ار  وت  بآ ! يوناب  يا  باتفآ و  سینا  يا 

يرادـیب هب  انیطعأ » انا   » هراوهاگ رد  وت  .يراسمرـش  رـس  زا  دیـشک  یهآ  هام ، تسـشن و  فوسک  هب  دیـشروخ  يدرک ، عولط  وت  یتقو 
.يدش هتخیگنارب  رثوک » »

.يداد دیون  رتبالا » وه  کئناش  َّنِا   » هزوح هب  ار  ینادان  ياه  همیدن  همه  یتشاد و  او  رحنا » ّکبرل و  ّلصَف   » هب ار  کیالم 

! كانبات يا  مناوخ  یم  مان  هب  ار  وت  هنیآ ! رب  يا  هدیپس  نانوچ  تهاگن  يا  مراد ، دای  هب  هشیمه  ار  وت 

! اه لد  هبعک  ماب  رب  لالب  يادص  زازتها  يا 

! تمحر تمعن و  هاگراب  يا 

! باجح تمرح  يا 

! اه هرازه  همه  يوتسرپ  يا 

هب زومایب و  ام  نانز  هب  ار  ندوب  نز  حور  نایورب ، ام  راید  رب  ار  یگنادواج  ياه  هناوج  نک ، ناگمه  ياه  لد  نامهیم  ار  راهب  هموظنم 
! نک تیانع  يرورپدرم  هیده  نانآ 

يرهوج تاداس  ابیکش  / ایرد هنارت 

.مسر یم  همطاف - »  - » وت هب  میاه  هژاو  نامسآ  رد  منک ؛ یم  اه  هژاو  میلقا  رد  يرفس 

: مناوخ یم  هنارت  منک و  یم  هتوتیب  تمان  حیرض  ياپ  .دروآ  یم  نامیا  وت  قشع  هب  ملد  يایرد 

.تمان دشخرد  یم 

.تمان تسابیز 

.تمان تساهتنا  یب 

.تمان تساهداب  سفن  رد 

.تمان تساه  هلعش  بل  رب 

.تمان تساه  نامسآ  تنیز 

.تمان تسا  یفطصم  سای 
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.تمان دشخرد  یم  دیشروخ ، یناشیپ  رب 

.تمان تساه  هوک  زا  رتراوتسا 

.تمان تسالبرک  هورم و  افص و 

.تمان تسارهز  همطاف ، لوتب ،

.تمان تساهیبا  ما  هیضرم ، هرهاط ،

.تمان تساهلگ  منبش  نوچ  فافش ، تساهلد ، نشور  غارچ 

.تمان تساه  نامسآ  زا  رت  یبآ  تساه ، همشچ  ششوج 

.تمان تساه  هتشرف  همزمز  تساه ، كرپاش  لاب  يور 

.تمان تسا  يوأملا  تنج  میمش  تسا ، یحضلا » و  «» سمشلا  » هوکش

.تمان تسارهزلا  همطاف  هیضرم ، هناحیر ، هثدحم ،

يدیهش هموصعم  / قشع لالز  رثوک 

رب مالسلااهیلع ، همطاف  رب  مالس  رون ، هنادزان  نیرتزیزع  رب  مالس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  يراج  رثوک  مالسلااهیلع ، ارهز  رب  مالس 
.مالسلااهیلع لوتب 

! قشع دیشروخ  نیرت  هنادواج  یتسه ، لزغ  نیرتزیگنا  لد  رب  مالس 

! دزاون یم  ار  ناج  ِماشم  نارود ، هشیمه  ات  شنتفکش ، يادتبا  زا  شدوجو ، ِزیگنا  لد  رطع  هک  يدیپس  سای  رب  مالس 

«! رثوکلا كانیطعأ  ّانإ  ، » رون هیآ  نیرتابیز  رب  مالس 

! مالسلا هیلع  ردیح  یتسه  همه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نت  هراپ  رب  مالس 

! ...وت رب  مالس 

! ینیمز رد  دنوادخ  تمصع  راد  هنیآ  هک  وت 

.ینابرهم رهم و  زا  يراشرس  هک  وت 
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.ینک هیده  اه  ناسنا  هب  ار  شنیب  یهاگآ و  زا  ییایرد  ییانشور ، زا  یناهج  ات  يدمآ  وت  همطاف !

.یشاب یهلا  ضیف  هطساو  یهد و  دنویپ  شرف  هب  ار  شرع  ات  يدمآ 
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! قشع يوناب 

.تشاذگ مدق  لوسر  هناخ  هب  راهب ، دش و  يراج  قشع  ِلالز  ِرثوک  وت  دالیم  ِمد  هدیپس  رد 

! كرابم تا  ییافوکش  يدمحم ، لگ 

يوسوم تاداس  هفطاع  / اه هظحل  راگدای 

.دنهد یم  ار  وت  يوب  هنیدم  ياه  هچوک  زونه ،

.دسر یم  شوگ  هب  زونه  تخرد ، نآ  ياپ  تا  هنابش  هیرگ  شیاین و  يادص  هتفرگ و  ارف  ار  اج  همه  تدوجو  رطع 

تسم ار  نام  ناج  تا  هناخ  هزات  نان  يوب  دهد و  یم  شزاون  ار  اه  شوگ  يدرک ، یم  بایسآ  ار  اه  مدنگ  هک  تبایسآ  يادص  زونه 
.دزاس یم  شوهدم  و 

هدرتسگ تا  هناخ  فک  رد  هک  يریصح  نآ  يور  رب  دوب و  تا  هداوناخ  ّتبحم  هرفس  رس  رب  زور  ره  هک  ینیوج  نان  نآ  هب 

.تدوجو یگداس  همه  نآ  هب  منک و  یم  رکف  دوب 

تـسد هب  تبقاع  درک و  راوس  ار  يا  هداـیپ  درک ، زاـین  یب  ار  يریقف  دـیناشوپ ، ار  يا  هنهرب  درک ، ریـس  ار  يا  هنـسرگ  هک  يدـنبندرگ 
.تشگزاب شبحاص 

.دنداد وشتسش  یتشهب  رون  اب  ار  وت  دندمآ و  درگ  تروضح  زاوشیپ  هب  ناگتشرف  يدش ، هداز  هک  یماگنه 

! رپرپ ياه  لگ  ردام  ربمیپ ، بلق  دسا ، رسمه  يا 

! دنز یم  هسوب  تکرابم  ناتسد  رب  دتسیا و  یم  تا  ییارهز  تماق  لباقم  رد  ردپ  هک  يا  .يرادن  ییاتمه  یلع  زج  هک  يا 

.دناوخ یم  ارف  نیمز  هب  ار  ناگتشرف  ینیمز ، هداجس  رب  تتاجانم  يادص 

.دناوخ یم  ارف  باتفآ  يوجتسج  هب  ار  نایتشهب  تسا و  تشهب  يانشور  وت  مّسبت 

.يدوب ردپ  راگدای  اهنت  وت 

.ار تتما  نک  تعافش  یکین ! هصالخ  ادخ و  هبوبحم 
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نز زور  ردام -  زور 

يدابآدوواد هموصعم  / هفطاع راهب 

.یتسیا یم  ریوصت  هب  تا  یگناردام  ياه  هچوک  رد  ار  قشع  عولط  ییاشگ و  یم  نامسآ  مشچ  رد  مشچ  ناهاگحبص ،

! نابرهم يا  هآ 

یم همزمز  باتهم  شوگ  رد  بشره  ار  تا  يرارق  یب  ياه  هنابـش  اـه ، هراتـس  .دراد  تشپ  ِسپ  ار  نیمز  رمع  تا ، يروبـص  ثیدـح 
.دننک

زا هراـبود  هراـبود و  دـنک و  یم  رتسکاـخ  قـشع ، نازوـس  ياـه  هلعـش  ار  شا  یقــشاع  رپ  لاـب و  زور  ره  هـک  یناـم  یم  سوـنقق  هـب 
.دوش یم  هداز  قشاع  سونقق  شرتسکاخ 

هـشیمه نوناق  راثیا ، تا و  یگدـنز  سوماق  هژاو  اهنت  قشع ، .دور  یم  باتفآ  يوجتـسج  هب  هدـیپس  ره  هک  تسوت  هاـگن  ریثکت  دـیما ،
.تسا وت  هناردام  ياه  تسد 

.تسا هداد  ياج  دوخ  رد  ار  رهم  ياهدیراورم  نیرتابیز  فدص ، نوچ  هک  تسا  یلد  تعسو  تیاکح  سونایقا ، جوم  رد  جوم 

.دناود یم  هشیر  مناج  دوپورات  رد  قیمع  یشمارآ  منک ، یم  هک  تهاگن  بوخ ! يا 

.منک یم  سح  مرطاـخ  لولـس  لولـس  رب  ار  يراـهب  یباـتفآ  ياـمرگ  دـچیپ ، یم  مدوجو  مخو  چـیپ  رپ  ياـه  هچوک  رد  هک  تیادـص 
.نادواج یگرزب و 
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.تسا وت  ياه  ماگ  ریز  تبحم  یبآ  ياه  هداج  .دننیشن  یم  لگ  هب  وت  تفوطع  رپ  ناماد  رد  تباجن ، ياه  هچنغ 

.دیاشگ یم  لاب  دیپس  يا  هدنرپ  نوچ  ار  نامسآ  تفه  ریسم  تیاهدنخبل ، .دوش  یم  زاغآ  وت  بلق  گنهآ  اب  هفطاع  راهب 

.دش دهاوخ  تیاه  مدق  ياریذپ  يزور  هک  دزو  یم  یتشهب  نامه  تمس  زا  ترطعم ، ياه  سفن 

.یشنیرفآ رورغ  وت 

اپ گرزب ، نانز  نادرم و  هک  تسوت  نماد  زا  .دوش  یم  هصالخ  وت  بات  یب  بلق  رد  نیمز ، لصفراهچ  .تسوت  دوجو  توارط  ناراب ،
.دنراذگ یم  دوجو  هصرع  هب 

! ریذپان یگتسخ  عیسو  يا  .دنکن  دولآ  هم  ار  هناخ  تمرگ ، ياه  کشا  ات  يراشف  یم  ولگ  رد  ار  تیاه  ضغب 

یناشیپ رب  هشیمه  ات  هک  تدنلب  مان  داب  كربتم  .دـشاب  يّدـس  وت  تبحم  شورخرپ  هناخدور  رب  دـناوت  یمن  زگره  راگزور  تامیالمان 
! دشخرد یم  ناهج  ياه  هناقشاع  خیرات 

هدازربکا ریما  / يا همطاف  دادتما  وت 

ار شرون  ياپ  مرن  عاعش  تسا و  هداد  ياج  شیوخ  هنیس  رد  ار  دیـشروخ  ریوصت  هک  منیب  یم  هدوشگ  ار  يا  هرجنپ  منک ؛ یماو  مشچ 
.دنارتسگ یم  هنارت  مسبت و  زا  یشرف  رب 

قمع زا  زج  هک  یتّبحم  زا  بلابل  ینابرهم ، زیربل  تسا ؛ ملاع  ياهدـنخبل  ماـمت  زا  رت  نشور  منیب ، یم  هچره  رون ، غیرد  یب  دادـتما  رد 
.دوارت یمن  ردام  ياه  تسد 

! شنیرفآ سدقم  مالک  ردام » »

.يرهم اب  هدش  جوزمم  هناقشاع  ریبعت  نیرتابیز 

.ّتبحم ِناشنایرد  ِنامسآ  زا  رت  یبآ  قشع ، مطالتم  هشیمه  ترارح  زا  زیربل  مرگ ، هنارک و  یب  ایرد ، باتفآ و  یقالت  ردام ؛

.تفر دهاوخن  فک  زا  یموجه  چیه  اب  هاگ  چیه  هک  تس  یتزع  جات  مرس ، رب  وت  ناتسد 

.تس یتخبشوخ  زا  ییاسر  ینادواج و  ریبعت  مرس  يور  تشزاون  ناتسد 
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.درادن ار  شندرک  هصالخ  بات  يا ، هملک  چیه  هک  ار  يا  هژاو  منک  فیرعت  ات  تنشور  نامشچ  رد  منک  یم  هاگن 

.دنیشنب هراظن  هب  دناوت  یمن  یمشچ  چیه  ار  دیشروخ  هک  نانچ  نآ  يروصت ؛ ياروام  وت 

هرجنپ لصأتـسم  بوچراچ  رد  ناوت  یمن  ار  دیـشروخ  هک  نانچ  نآ  يریگ ؛ یمن  ياج  ناگژاو  ریقح  دودحم و  بوچراچ  رد  زین  وت 
.داد ياج  يا 

.تنابرهم هشیمه  ناتسد  دنتفرگ  هرخس  هب  ار  گرم  يراد و  نایرج  یگدنز  رد  وت 

.ییاریمان وت 

رطع زیربل  ياهدـنخبل  راوید  هب  راوید  هیاسمه  یگدـنز  تسوت و  دـنلب  ياه  کلپ  زا  يا  هیاس  ندوب ،»  » نوچ يا ؛ هدـنز  هشیمه  اـت  وت 
.تسای

تارطاخ شوگ  رد  زونه  شیاه  مدق  دُرت  نینط  هک  یسک  شهاگن ؛ موصعم  ّدر  دراد  نایرج  نامز  رد  هک  یتسه  یسک  مان  دادتما  وت 
.دوش یم  رارکت  ینابرهم  ِکیدزن  رود و 

.شیایر یب  ياه  مسبت  داد  ناج  ار  اه  هژاو  نیرت  هناردام  هک  يا  همطاف  يا ؛ همطاف  دادتما  وت 

، قشع هصرع  رد  ناشدوب  هتشاد  او  وپاکت  هب  ناشیادخ  حور  هک  یتاملک  دندمآ  رد  مطالت  هب  وا  ناتسد  رد 

، تفع راختفا و  تزع و  ردام  دوب و  شیوخ  ردپ  ردام  دوخ ، هک  يا  همطاف  ینابرهم  زا  يریوصت  وت  ردام !

...يا همطاف  دادتما  وت  ردام !

ییاضر هدیمح  / هانپ ناج 

! نامد هدیپس  لالز  زا  هدیشون 

؟ تسا هدز  هناوج  تیاه  ماگ  ریز  دوعوم  ِتشهب  مادک 

؟ دنخبل رون و  يراشرس  زا  دنا  هدیرفآ  تسد  ارف  مادک  رد  ار  وت 

.هشیمه ات  ناراهب  ییافوکش  زار  تدنخبل ، تس و  ینابرهم  میسن  شزو  تنابرهم ، ياه  تسد  شزاون 

نهذ و يزیچان  یکچوک و  رد  یجنگ  یمن  هک  یتاملک  زا  رت  گرزب  .تسا  هدـیود  تهاـگن  رد  بیرغ  یـشمارآ  يا و  هتـشرف  وناـب !
.مملق نابز و 
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.تگراگر رد  دنز  یم  جوم  هک  تسا  تبحم  سونایقا  سونایقا.ایرد  زا  رت  لالز  دور ، هچ  نآ  ره  زا  رت  يراج 

.میسن سنج  زا  یتاملک  اب  منک  یم  تیاوجن  ما و  هداتسیا  تا  ینابرهم  غیرد  یب  ياه  هنارک  رد 

منامشچ نامسآ  يا  هتـسشن  هراظن  هب  يا ، هدناشک  رون  هب  ارم  نورد  زا  يا و  هدرک  عولط  ما  هّرذ  ره  زا  ما ! هدنیآ  هتـشذگ و  هاگ  هیکت 
.ار

«. ردام  » زج راوازس ، تندیمان  يارب  تسین  تفاطل  هب  يا  هژاو 

؟ مناوخب هنارت  مادک  هب  گنهآ ، مادک  هب  مالک ، مادک  هب  ار  وت 

! يریگب نم  زا  ار  تدنخبل  ياه  هکت  دابم 

! يزور وت  یب  دابم 

! ما یمدمه  یب  ییاهنت و  ياهزور  هانپ  نتسشن ، وت  یب  نامز ، ِهاگرد  رب  دابم 

نـشور هشیمه  ات  ياه  غارچ  لابند  هب  تلالز  ياه  مشچ  رد  منز و  یم  دایرف  ار  تا  ینابرهم  منت ، ياـه  هیـال  نیرت  قیمع  زا  رداـم !» »
.مدرگ یم 

دنوش و هتسب  میوربور  قفش ، ياه  هزاورد  رگا  دوشن ، هدیشک  مرـس  رب  تا  هناردام  ياه  تسد  رگا  هشیمه ، ات  ياه  بورغ  نیا  زا  هآ 
! يریگب نم  زا  ار  تهاگن 

! درازایب ار  مماشم  هدش ، يرپس  ِياهزور  ِترسح  دابم  تسا ؛ هتفرگ  گنر  وت  زا  متاّرذ  همه 

!. وت یب  ياهزور  اه و  بش  دابم 

«! هانپ ناج  »

.دنشخرد یم  تنامشچ  هرجنپ  رب  اه  هراتس  مامت  هک  ییوت  تسا ؛ نم  نامشچ  هچیرد  رگشزاون  تمان ، هفوکش 

.دنز یم  کلپ  میوربور  لالز ، هنوگ  نیا  ینامسآ  یتسه و  یتقو  مواک ؛ یم  ار  نامسآ  هدوهیب 

یمّرخ هفطاع  / يردام تمرح 

.يدناوخ میاه  مشچ  توکس  زا  ار  ینتفگان  هرابود  بشما ،

مـشچ دـندنب و  یم  ار  ولگ  هار  میاه  ضغب  تقو  ره  مسر ، یم  خـساپ  یب  ياـه  تسب  نب  هب  تقو  ره  تسوت ؛ یگـشیمه  تداـع  نیا 
اه یکدوک  نامه  لثم  تسرد  وت  دننز ، یم  فرح  توکس  تاملک  اب  میاه 
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.مارآ نابرهم ، هداس ، ینز ؛ یم  فرح  میالم  يدنخبل  اب  یشک ، یم  میاهوم  یگتفشآ  هب  یتسد  ینیشن ، یم  ما  یناشیرپ  يور  هبور 

.تفای ناوت  یم  هناکدوک  یبآ  ياهایؤر  رد  طقف  ار  شهیبش  هک  یشمارآ  ینک ؛ یم  ممارآ 

.دوش یمن  باریس  هاگچیه  هک  یشطع  مَاوت ؛ مرگ  شوغآ  هنشت  مه  زونه  نم  .ما  هدش  گرزب  منک  یم  لایخ  طقف  نم 

...تا یندشان  مامت  ياه  یسپاولد  یمئاد و  ياه  هروشلد  یگشیمه ، ياه  ّتبحم  نامه  اب  وت ، نابرهم  روضح  شطع 

! دنک یم  رّطعم  ار  هناخ  ياضف  تیاه ، سفن  رطع  ردقچ 

.تسا هدرک  رپ  هنیآ  بالگ و  لگ و  يوب  ار  اج  همه 

.دنک یم  میسقت  ام  یلاخ  ياه  هساک  نیب  ار  ایند  ياذغ  نیرت  معط  شوخ  دنک و  یم  نهپ  ار  هفطاع  هرفس  تا ، یمیمص  ياه  تسد 

.دنهد یم  ناحیر  معط  قشع و  يوب  هشیمه  وت  ياه  هرفس 

.دنا نم  ياه  یکدوک  مرگ  تارطاخ  وت ، ياه  هرفس 

ارم وت ، تفوطعاب  ناتـسد  یگرزب  مهاوخ  یم  هک  کچوک  ردقنآ  موش ؛ یم  کچوک  مسر ، یم  وت  هب  تقو  ره  مه  زونه  دنچ  ره  ... 
.درادرب نیمز  زا 

! رادرب ارم 

.نک همزمز  میارب  ار  قشع  روعش و  رعش  ریگ و  شوغآ  رد  هرابود 

! رذگب تکچوک  هشیمه  دنزرف  ياه  یساپسان  زا  مهد ، یم  دنگوس  تا  يردام  تمرح  هب  ار  وت 

« ساپـس  » نوچ ییاه  هژاو  راصتخا  رد  ناوت  یمن  ار  تتامحز  ردق  دـناجنگ و  تاملک  بلاق  رد  دوش  یمن  ار  وت  ياه  یبوخ  مناد  یم 
.درک هصالخ 

هداهن وت  ریذـپان  یگتـسخ  راوتـسا  ياه  ماگ  ریز  رد  تا ، هناردام  فاطلا  ماـمت  ساـپ  هب  دـنوادخ ، هک  تسا  يرجا  نیرتاـبیز  تشهب ،
.تسا

! داب تیاراوگ  تشهب  نیریش  معط 

.دنا هتفر  جارعم  هب  وت  رورپ  یتشهب  نماد  زا  همه  نایتشهب ،
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هانپ وت ، باجتسم  ياعد  هک  دشاب  ما  یگدنز  مهبم  ياهادرف  هقردب  هشیمه  نوچ  تریخ ، ياعد  دنگوس ، تا  يردام  تمرح  هب  ار  وت 
.دوش یم  ما  هرمزور  ياه  بارطضا  مامت 

يریما نیسح  / روبص گنس 

نک ترس  ار  تا  هتفر  گنر  هایس  رداچ  زیخرب و 

ار وت  راذگب  زادنیب ، نم  يور  هب  ار  تا  هتفر  گنر  هایـس  رداچ  مراذگب و  تناوناز  يور  ار  مرـس  راذگب  نیـشنب ، زیخرب و  وناب ، زیخرب 
.میوبب

! ردام زور  هیده  وناب ؛ ما  هدروآ  شکشیپ  تیارب 

! ریگب ار  تا  هیده  رایب و  شیپ  تسد  وناب ! دنک  یم  قرف  راب  نیا  یلو 

لاـس لـثم  هن  يروخب و  هصغ  تا  يراـمیب  زا  هک  ما  هتفرگ  باـیان  صرق  هن  دـنک ، یم  قرف  اـه  لاـس  همه  اـب  لاـسما  شاـبن ، نیگمغ 
.یشکب تلاجخ  ترداچ  ندوب  هنهک  زا  هک  رداچ  هتشذگ 

.یشوپ یمن  مه  یکشم  رداچ  هدش و  بوخ  تبلق  يرامیب  رگید 

.یتفگ میارب  تیاه  هصق  رد  هک  ییاه  هتشرف  لثم  تسا ؛ دیپس  تیاه  سابل  همه 

زامن نیلّوا  ترسپ  هدش ؛ گنت  یتخود ، ترسپ  يارب  هک  ینهاریپ  ینیبب  ات  وش  دنلب  وش ! دنلب  هدیمخ ، دق  تسد  هب  هنیپ  يوناب  وش ، دنلب 
.دناوخ نهاریپ  نآ  اب  ار  شا  یگلاس   15

نهاریپ دهاوخ  یمن  شلد  دشوپ و  یم  دیوش و  یم  زور  ره  ار  دیپس  نهاریپ  نامه  زاب  یلو  هدـش ؛ گرزب  تدـنبلد  دـنزرف  نیبب  وناب !
.درخب يرگید 

كرابم تزور  مسوب ؛ یم  ار  تتـسد  .دوش  یم  اور  نادـنزرف  قح  رد  ناردام  ياعد  هک  نک  اعد  ترـسپ  يارب  مناـج ! هتـسخ  يوناـب 
! ردام

یقلاخ یلع  !/ ردام

؟ دوشن زجاع  هک  منک  نایب  ار  وت  قشع  حرش  ملق  مادک  اب  دنامن و  نکلا  هک  میاشگب  بل  وت  حدم  هب  نابز  مادک  اب 
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!؟ درکن تریح  دش و  وت  قشع  يانشآ  ناوت  یم  رگم  ردام ! هآ  لجخ ، وت  يراکادف  زا  راثیا  يا  ناریح و  وت  رهمرپ  هاگن  زا  قشع  يا 

!؟ تسا هتخومآ  ندیپت  وت  تیانع  هیاس  یب  رشب ، مادک  ضبن  دینشن !؟ وت  زا  تفگن و  وت  زا  ناوت  یم  رگم 

!؟ لیثمت وت  نادنخ  هرهچ  هب  ناوت  یم  ار  حبص  مادک  یلجت  درک و  هیبشت  وت  شزاون  تسد  هب  ناوت  یم  ار  ناراب  مادک  تفاطل 

.متسبن نامسآ  هب  لد  تذفان  نامشچ  ندید  اب  مدرمش و  ریقح  ار  دیشروخ  يامرگ  ترگ  شزاون  ناتسد  يامرگ  زا  ردام !

! زگره ار  وت  تبحم  اما  درک ؛ شومارف  ناوتب  ار  ندیشک  سفن  دیاش  نم ! تایح  شخبانعم  يا 

! زگره وت  مان  رب  اما  تسب ؛ ورف  اه  هژاو  یخرب  رب  نابز  ناوتب  دیاش 

! نم رات  ياه  بش  ینشور  اهنت  يا  هآ ،

.منک یم  ادیپ  تنامشچ  رد  ار  اه  هاگن  نیرتابیز  هک  هاگ  نآ  منیب ؛ یم  وت  نامشچ  قرب  رد  اهنت  ار  شیوخ  تایح 

يرادن رب  نم  زا  مشچ  یتح  هظحل  کی 

؟ يرادن رواب  ما ؛ هدنز  تهاگن  اب  نم 

رادرب مشچ  نم  زا  یکلپ  يرادن  رواب 

.يرادن رگید  ارم  ینیب  یم  تقو  نآ 

هک مریگب  ار  وت  غارـس  هچیرد  مادک  زا  دشاب و  هدنام  وت  تایانع  زا  یلاخ  هک  منک  کح  نامز  هدورـسان  هحفـص  مادک  رب  ار  وت  شقن 
؟ دشابن وت  هاگن  زا  نشور 

رگا هک  دـنک  یم  هصالخ  وت  تایح  رد  ار  شیوخ  تایح  دـناد و  یم  وت  شالت  نوهرم  ار  دوخ  یمدآ ، يوپاکت  شوه و  ياـه  هراوف 
.تسوت رهمرپ  ناتسد  شرورپ  هیامتسد  تسه ، يزیگناروش  یلجت 

«. دور جارعم  هب  درم  نز  نماد  زا   » هک نیا  هن  رگم 

وت هب  ار  شیوخ  ياه  تناـما  هتـشاذگ و  وت  شود  رب  ار  شیوخ  راـک  دـنوادخ  هک  يا  هدرک  هچ  ادـخ ! نادرم  هاـگ  یلجت  تنماد  يا 
؟ تسا هدرپس 

!؟ ردام موش ، لفاغ  وت  زا  هنوگچ  مشیدنا ؛ یم  وت  هب  نامز ! شوگ  رد  کئالم  ییاروها  ياوجن  وت  ییالال »  » يادص يا  هآ ،
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هداز یقت  هبیط   / شمارآ هیام 

.مروآرد مدودحم  فاصوا  هرطیس  رد  ار  وت  دنلب  حور  هک  ینآ  زا  رتدیپس 

.دنسانش یم  بوخ  ار  وت  ما ، یکدوک  ياه  بش  يرارق  یب  هک  یتسه  یشمارآ  وت 

.دهد یم  یگدنز  هب  دیما  گنر  هشیمه  هک  تسوت  رهم  يوب 

! ما یگدنز  بیشن  زارف و  ياهدیما  ما و  هتخانشان  ياه  هار  يامنهر  ما ، هناکدوک  ياه  ماگ  هاگ  هیکت 

! ردام یقشع ، دنلب  مام  وت 

، ور هبور  يزوریپ  ره  هک  درک ؛ میهاوخن  شومارف  ار  تا  هدـنهد  يرای  ياـه  تسد  ّتیقفوم ، يادـنلب  ره  رد  ندیـسر و  ریـسم  ره  رد 
.تسشن اعد  هب  نامیارب  هناصلاخ  هک  دوب  وت  هفطاع  ياه  تسد  و  تشاد ؛ نامرس  تشپ  ياعد  رد  هشیر 

.تسا نام  یگدنز  شمارآ  هناگی  یتسه ، نارکیب  رد  وت  دنلب  حور 

داد یم  شمارآ  ام  هب  هک  دوب  وت  نئمطم  مارآ و  بلق  اه ، هظحل  يدنلب  یتسپ و  رد  اهزور ، بیشن  زارف و  رد 

.دشاب تشهب  هتسیاش  تا ، ییاروها  ياه  ماگ  هک  تساور 

.تیاه ینابرهم  يراج  رد  تسا  یتیاهن  یب  تعسو  وت ، دوجو  يایرد 

.تخانش دوش  یمن  ار  وت  دوجو  قمع  هاگ  چیه  هک  یتسه  ییانعم  وت 

.تسوت تبحم  هدنرادهاگن  اهنت  تا ، هزادنا  یب  قشع 

.ام ياه  مخز  رب  یمهرم  هشیمه  وت  .یتسه  نام  یتخس  ياه  هظحل  روبص  گنس  وت 

دیما وت ، مرگ  ياـه  سفن  هک  يا  مشکب ؛ سفن  مفارطا  ياـهاوه  رد  متـسناوت  یم  هنوگچ  دوـبن ، وـت  یتوـکلم  روـضح  رگا  مناد  یمن 
.دوب مراگزور  هدنهد 

يوسوم تاداس  هفطاع  / شنیرفآ ياه  نیرتهب  زا 

! ردام

.دنک یم  ساسحا  زا  زیربل  ار  مبلق  ماگنه ، بش  تا  ینامسآ  ياه  همزمز 

.دوش یمن  شوماخ  زگره  ترهم ، هلعش  هک  یتسه  ینیشن  كاخ  هتشرف  وت 
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.تسا يدبا  فطل  هاگن و  زا  زیربل  وت  قشع  هداجس 

! ردام

؟ دنک انعم  دناوت  یم  هنوگچ  یگدنز  مخ  چیپ و  رد  ار ، وت  فطل  هفسلف  رشب ، ییافص ، رهم و  هوسا  هک  يا 

؟ تسا هدرک  ابیز  ردق  نیا  رشب  ماک  رد  ار  تایح  یگدنز و  هک  دراد  یمرب  هدرپ  یتسه  یناهنپ  هیال  مادک  زا  ترهم 

یشنیرفآ ياه  نیرتهب  زا  وت  راثیا ! مسجت  تتماق ، هک  يا 

يردیح همطاف  !/ ردام ساپس 

! مناوخ یم  ار  وت 

.ینم ِياهزور  مامت  نامسآ  یبآ  هک  ییوت  .ینم  هراتس  یب  ِنامسآ  دیشروخ  هک  ار  وت 

زا یگنر  میاـه ، يربص  یب  هب  مهاـگ و  هاـگ  ياـه  یگنتلد  هب  مناـیاپ ، یب  ياـه  یـسپاولد  هب  ملد ، راز  هروش  هب  هک  مناوخ ! یم  ار  وت 
.یهد یم  قشع  تواخس و 

يراهب رد  تمان و  فورح  نیرت  نابرهم  نیرتانشآ و  رد  تا ، ینارون  نشور و  مسبت  رد  تا ، ینابرهم  رطسرطس  رد  میارس ؛ یم  ار  وت 
.تناهنپ دنخبل  نیرت 

تونق هب  ياه  تسد  رد  تنابرهم ، هتـسخ و  هاگن  رد  میاه ، یبات  یب  دنلب  هدیـصق  رد  تیاه ، يرادیب  بش  لزغ  رد  میارـس ؛ یم  ار  وت 
.تهاگحبص شیاین  تولخ  رد  تزامن و  هتفر 

! مردام مراهب ،

، تیاه ینابرهم  اه و  يرارق  یب  زا  تنایاپ ، یب  ياه  يراظتنا  مشچ  زا  تا ، هنابش  ياه  هیرگ  زا  مسانش  یم  ار  وت 

مان زا  تزبس و  هاگن  زا  تا ، هتـسخ  ياه  تسد  زا  تا ، هدوشگ  ناماد  زا  تمان ، تشهب  زا  تا ، هنامیرک  ِياه  تسد  زبس  تواخـس  زا 
.تسدقم
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هللا همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  دلوت 

داژن يدهم  دیما  / دیشروخ زاوشیپ  هب 

رازه زا  هک  ینامسآ  دایرف  نآ  كاوژپ  درذگ و  یم  تخادنا  نینط  خیرات  شوگ  رد  مالـسا  دنلب  دایرف  هک  گرزب  زور  نآ  زا  اه  نرق 
.تسا هدیسر  مینآ  رد  ام  هک  خیرات  زا  هندرگ  نیا  هب  کنیا  تسا ، هدرک  رذگ  نامز  يوت 

نایمدآ ناج  شوگ  رب  ار  هنادواج  نینط  نآ  زا  هزات  یـساکعنا  ات  دنتـشارفارب  دـق  ناـمز  توهرب  رد  هک  راوتـسا  ياـه  هوک  رایـسب  هچ 
دننک و شگرم  توکس  هب  لدب  ات  دندیشک  ورف  دوخ  رد  ار  دنمهوکش  ویرغ  نآ  جوم  هک  هایس  درس و  ياه  هّرد  رایـسب  هچ  دنناباتب و 

! دنتسناوتن

! مییام کنیا  ...تشذگ و  تشذگ و  رگیزاب  خرچ  نیا  رب  اه  شدرگ  هچ 

.دنک یم  زاوآ  غورد  دود و  رصع  ناسنا  شوگ  رد  ار  دایرف  نآ ، تمامت  هک  اسرف  کلف  يا  هّلق  يوربور 

.تسا يدبا  دایرف  نآ  ثراو  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

دمحم تّما  کشخ  ماک  رد  ار  شا  هرطق  هرطق  دنتشاد و  هگن  هدنز  ار  مالسا  تناما  هک  تسا  گرزب  نادرم  نآ  همه  راد  ثاریم 

.دنتخیر
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یفاص هنیآ  رب  کنیا  دوب و  هدرک  یّلجت  قارع  زاجح و  رد  يراگزور  هک  تسا  گرتس  تقیقح  نآ  رادـملع  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما 
.تسا هدیبات  نایناریا  بلق 

هک دشاب  دوز  برع ! موق  يا  : » دومرف شّقح  رد  تمحر  ربمایپ  هک  وا  مه  تسا ؛ یسراف  ناملـس  فلخ  دنزرف  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما 
.تسا زور  نامه  زورما  و  دنگنجب ؛» امش  اب  دیگنج ، یم  اهنآ  اب  شرس  رب  نونکا  امش  هک  یتقیقح  رس  رب  درم  نیا  نادنزرف 

هب ناطیـش  ییالال  اب  كاخ  نیا  هشوگ  هشوگ  رد  هک  ینامدرم  شوگ  رد  تسا  نهک  دایرف  نآ  هزات  ساکعنا  هللا ، همحر  ینیمخ  ماـما 
.دنا هتفر  ورف  تلفغ  باوخ 

.تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  جع ) ) يدهم مایق  هدیپس  هک  تسا  يرجف  علطم  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما 

.میور یم  دیشروخ  زاوشیپ  هب  هک  میهاگرحس  ناسورخ  ینیمخ ، نادنزرف  ام  و  ... 

ییاضر هدیمح   / وت یباتفآ  کلپ 

.يدمآ تسد  رد  هار  سوناف  نامسآ ، ياه  غارچ  زا  نشور 

.هتفکش تس  يراهب  تندمآ 

.ار ندورس  وت  زا  ار و  نتشون  وت  زا  تسین  همه  نیا  يارای  ارم 

.تسین منداتسیا  لاجم  زین  تا  هیاس  رد  یباتفآ و  وت 

! درم گرزب 

.يا هداتسیا  شرع  ات  كاخ ، هتخیر  ورف  ياه  هناش  زا 

هک نامز  نآ  دوش ؛ دلوتم  وت  ياه  تسد  رد  نیمزرس  نیا  تشونرـس  ات  يدمآ  .دنا  هتـشون  رون  زا  یطخ  اب  خیرات ، تاحفـص  رب  ار  وت 
.یناراب بش  ياه  مشچ  دش و  یباتفآ  تنشور  ياه  کلپ 

.دنزب هناوج  تیاه  مدق  ّدر  زا  نیمزرس ، نیا  ناریو  كاخ  ات  يدمآ  .دمدب  باتفآ  تحیرص ، هجهل  تشپ  زا  ات  يدمآ 

! نیمز نامسآ و  دنا  ناشفا  تسد  هک  تندمآ  تس  يزور  كرابم  هچ 
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.تسین تداقتعا  اب  تفلاخم  هب  ناهد  رد  ندیخرچ  يارای  ار  ینابز  چیه  هک  تسا  هدنبوک  نانچ  نآ  تمالک 

.تسا هتشون  لالز  هنوگ  نیا  ار  تریدقت  هحفص  هک  تسوت  دنلب  یناشیپ  نادرگ  هنیآ  نامسآ ،

! رون سنج  زا  یمالک  اب  کئالم  دندورس  ابیز  هچ  ار  وت  راهب ، تا  هتخای  هتخای  دیشروخ ، تا  هّرذ  هّرذ 

ار و ملظ  دـناچیپب  مه  رد  ات  ار  نیمزرـس  نیا  كاخ  هتفـشآ  ياه  بش  دـناروش  یم  هک  تمالک  رد  تسا  هتفخ  ناشفـشتآ  مادـک  نیا 
؟ ار متس 

هتسخ و یناج  اب  كانمیب ، ِقیاقد  نیا  ياه  هزاورد  رب  نتفوک  زا  هک  بات  یب  كاخ  نیا  خیرات  ات  تردام ، دالیم  زور  رد  يدمآ 

.يدازآ قیقر  لالز و  ياوه  رد  ندیشک  سفن  هب  یشخبب  هزات  یناج  ار  دوب  هداتسیا  نامز  يوربور  هتخوس  ینابل 

! كرابم تمدقم 

هداز ربکا  ریما  «/ ار تندمآ  درک  یم  ساسحا  ناهج  »

.ار تندمآ  درک  یم  ساسحا  ناهج 

رادـید هب  يا  هدوشگ  مشچ  وت  دـمآ  ربـخ  هک  نیا  اـت  درک ؛ یم  سح  ار  تندـمآ  ناـهج ، .دوـب  هداـتفا  شناـج  رب  بیرغ  يا  هروـشلد 
.دوب هدرکن  روصت  راوتسا  هنوگ  نیا  ار  سک  چیه  هک  یناهج 

.یتسه یکاخ  نایمدآ  زا  تفگ  ناوتب  هک  یتسه  نآ  زا  رت  ینامسآ  دناوخ و  هتشرف  ار  وت  ناوتب  هک  ینآ  زا  رت  یکاخ 

.ار شیوخ  دوجو  ینک  تباث  ات  یتخادرپ  وپاکت  هب  شیوخ  ردام  ناتسد  رد  وت 

.داد یهاوخ  هیده  شیوخ  مدرم  هب  يزور  هک  دوب  ییاه  هدنخ  زیربل  مامت  تیاه  هیرگ  تشاد و  دوخ  اب  يدازآ  دیون  تندمآ ،

.دروآ یمرب  دایرف  یگدازآ  نینط  تیادص  رد 
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ِنیمز ياه  هناش  رب  تا  هدارا  دنلبالاب  هوک  درک و  یم  ینیگنس  خیرات  شود  رب  تهاگن  تبالص  يدوشگ ، مشچ  هک  تسخن  نامه  زا 
.تشاد هارمه  هب  ار  ینادابآ  تراشب  دوب ، هتفر  دادبتسا  تشک  ریز  هک  میقع 

.دوب هدروآ  هیده  مسر  هب  مدرم  يارب  ار  دیشروخ  هوکشب ، هوتسن و  تیاه ، هناش 

.تسشن اشامت  هب  ار  یگدازآ  نیا  تنامشچ  رد  دش  یم  تسخن  نامه  زا 

ییاه خاک  ياه  هشیر  دنکرب  نب  خیب و  زا  ات  دیآ  یم  رد  نایرج  هب  وت  يربهر  تبالـصرپ  هنماد  رد  هک  ار  یجوم  درک  هراظن  دـش  یم 
.دوب هدیدرگ  متس  ناردپ  هاگهانپ  هک  ار 

.درک یم  ساسحا  ناهج  ار  تندمآ 

هب تداعس  یتخبـشوخ و  هب  زج  هک  يریـس  طخ  دیوپ ؛ هار  دیدج ، يریـس  طخ  رد  ات  دندروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  وت  ناتـسد  ار  خیرات 
.دش دهاوخن  متخ  يرگید  ریسم  چیه 

.درب یم  مان  راختفا  هب  ار  وت  ناریا 

يریما نیسح  / ترطف ماما 

یلگ و هناخ  ناـیم  تسا  يا  هطبار  .دـنراذگب  هصرع  هب  مدـق  نیلگ  ياـه  هناـخ  زا  گرزب  نادرم  هک  هدوب  نیا  رب  یهلا  تنـس  هشیمه 
.گرزب نادرم 

.تاقولخم فرشا  ناج و  یب  كاخ  نایم  ِطابترا  نامه  دیاش 

.دراد تانئاک  همه  رب  فرش  هک  تسا  ناهن  تدیهش  دج  تبرت  رد  هک  يزار  نامه  دیاش 

دنز مقر  هنوگ  رگید  ار  خیرات  تشونرس  هک  دنک  روهظ  یکدوک  نیمخ ، رد  رّقحم  يا  هناخ  زا  هک  ار ، نیا  تسا  يزار  يرآ ؛

زا ار  یمیتی  هک  دیاب  دنوش ، تّما  نامیتی  ردپ  تسا  رارق  هک  نانآ  .تسین  رشب  يربهر  یگتـسیاش  ار  نیّرز  ياه  خاک  نانکاس  انامه  و 
.دنشچب یکدوک  لّوا 

دـنلب و یناشیپ  یلاسنایم ، ترجه  رد  یکدوک ، ِیمیتی  رد  روتـسم  يزار  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تدـج  اب  تس  يّرـس  ار  وت 
.نابرهم ياه  تسد 

ِصقان هتینردم  رد  هدش  مگ  ناسنا  ِناور  رکف و  يرامیب  هک  يرصع  رد  يدوب ؛ هللا  حور  یسیع  رولبت  وت  ار ؛ تیابیز  مان  تسا  يزار  و 
.دندوب هدرک  باوج  ابطا  ار ، متسیب  نرق 
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( قارشا خیش   ) يدرورهس نیدلا  باهش  خیش  تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنش

دادرم 1384  8

یناثلا 1426 يدامج   23

Jul.30.2005

ییاضر هدیمح  / نافرع ياه  هچوک  زا 

.تسوت هتسیاش  هک  یهار  رد  هداهن  مدق  يا ، هتشذگ  نافرع  ياه  هچوک  زا 

.تسا عولط  رد  هشیمه  دیشروخ  هک  ناهج  يوس  نآ  هب  هتخود  مشچ 

.یسرب اه  نامسآ  هب  ات  يا  هداهن  كاخ  ياه  هناش  رس  رب  مدق 

هماگنه زا  اهر  .كاخ  ياه  هبرجت  زا  هدنک  لد  يا ؛ هتشذگ  راتسد  ادر و  یب  تسدورف ، نیا  بورغ  زا  هدنک  لد  جوا ، ات  ضیـضح  زا 
.ساره ياه 

.يا هتشاگن  ار  تا  یناهگان  ياه  هبذج  تسد ، رد  ملق 

.تسین يراوهار  تیاهن و  یب  ات  هار  زمر ، زا  هتسب  هچیرد  ره  تشپ  .زار  زا  هتسب  هچیرد  ره  تشپ 

.داقتعا مکحم  نوتس  هب  هداد  هیکت  يا ؛ هتشادرب  مکحم  ار  تیاه  ماگ  تسود ، ياوه  رد  هدیشک  ندرگ و  رب  قوش  هتشر 
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! دنتخانش یمن  هزادنا  یب  هچ  ار  وت 

.تسا هدمآ  رد  وناز  هب  كاخ  هک  ار  ندیسر  ياه  هندرگ  يا  هتخات  نانچنآ  قیاقد ، نسوت  رب  هتسشن 

.تسا هدناهر  شیوخ  زا  ار  وت  رون ، هفقو  یب  شراب  ریز  سّفنت 

.تفرعم لالز  رد  يا  هتسش  ور  تسد و  يا و  هدناکت  هار  رابغ  زا  ار  تنهاریپ 

.ار وت  رد  ندیشیدنا  تسین  یلاجم  تسا ؛ هدش  ناریو  نم  رد  ایند  ياهرس  مامت  تا ، هشیدنا  رد  رکفت  يارب 

.تا یقارشا  ياه  مشچ  اب  ینز  یم  کلپ  ناشیرپ  درخ ، ياوه  رد  هتشهورف  وسیگ 

تشگنارس رد  تیاه و  تسد  رد  دخرچ  یم  ملق  .يونـش  یم  ار  لیئربج » رپ  زاوآ  « ؛ ّتیدبا هب  ور  ياه  هرجنپ  هب  يا  هدنابـسچ  شوگ 
.دوش یم  نشور  هار  ياه  غارچ  تیاه 

.ندیرب دوخ  زا  زاغآ  تسا ؛ فاق »  » هب ندیسر  زاغآ  نیا 

.يراج تیوربور  تقیقح  تسا و  راومه  تیارب  هار 

.شمتخانش یمن  هک  يرباع  نوچ  يا  هدش  در  مارآ 

يراج ِنافرع  هحفص  هحفص  رد  ات  مدرگ  یم  مسک و  چیه  نانچمه  مندیسر ، يارب  یهار  لابند  هب  تمالک  هتـسب  ياهرد  ِتشپ  زونه 
.موش رو  هطوغ  تا 

.تتاملک ياپ  هب  اپ  ما  هداتسیا  .تسا  هتفرگ  يرگید  گنر  توربج ، تهاگن ، رد 

.مندش ناریو  ضرعم  رد  تخس 

.منیچب تمالک  ياه  هخاش  زا  دسر  یمن  متسد 

.دناوخ یم  شیوخ  هب  ار  ما  یگدنرپ  تنافرع  ِنامسآ  زا  هخاش  رازه  دسر و  یمن  متسد 

يرهاط دومحم  دیس  / نید باهش 

! يدش قارشا » خیش   » يدیسر و قارِشا »  » هب هک  دوب  هدیواک  ار  يرود  زادنا  مشچ  هچ  تنامشچ ،

؟ تخاس هنادواج  ار  وت  هک  دوب  هدرک  دوهش  ار  ینامسآ  یلو  ناهنپ ، ِنیشنلد  ياون  مادک  تبلق ،

؟ يداهن انب  ار  قارِشا » تمکح  ، » یفسلف هشیدنا  هزوح  نیمّود  هک  درک  یم  ریِس  ییادنلب  هچ  رد  تتّمه 
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! يداد مه  نارگید  هب  يدرک ، دوهش  هک  ار  هچنآ  هک  لوتقم » خیش   » يا وت  رب  مالس 

.يدرک قارِشا  ِتسمرس  ار  هدنناوخ  ناهگان ، نآ ، ینارون  ِظافلا  ِيالبال  رد  يدینارتسگ و  ّتنم  یب  ار  قارشالا » همکح   » ناوخ

: هک یتخومآ  .دیسر  قارِشا  هب  دوب و  ناوج  ناوت  یم  هک  يدرک  تابثا  دوخ ، كدنا  رمع  اب 

يزارد هن  رمع ، زا  دوصقم ، تسا  ّتیفیک  »

(1)« هلاس ود  یِم  ام و  دیواج ، ِتایح  رضِخ و 

.يراذگب راگدای  هب  ار  ینافرع  یفسلف و  یملع و  روخشبآ  همه  نآ  هک  دوب  یفاک  يدوب ، یقارشا  هک  وت  يارب  راهب   38

و تاـحمّللا »  » ماـج یـسیونب و  تاـحیولتلا »  » و تاـحراطملا »  » اـت دوـب  سب  يدوـب ، یگدـنز  ّتیفیک  لاـبند  هب  هک  وـت  يارب  راـهب   38
.یهد رارق  ناگنشت  رایتخا  رد  ار  هّیرّونلا » لکایَهلا  »

: تسا نوریب  ناگمه  هدهع  زا  سُدُقلا ، حور  ددم  یب  هک  تسا ، هیبش  زاجعا  هب  دیواج ، ِیملع  رثا  راهب و 46   38

دیامرف ددم  زاب  را  سُدُقلا  حور  ضیف  »

(2)« درک یم  احیسم  هچنآ  دننک  زین  نارگید 

رادرب و رـس  تسادـیپ ! تراثآ  زا  یحو ، ماهِلا و  ِبارـش  زا  وت  یـشون  هعرج  هک  فراـع  يا  فوسلیف و  میکح ، نیّدـلا ،» باهـش   » يا
، ناگدـشمگ ِيارب  ار  هار  دوخ ، قرب  اب  هنوگچ  هک  نک  اـشامت  يدـینابات  ناـیمدآ  ناـیم  رد  هک  ار  یقارـِشا »  » هدـننک هریخ  ِشـشخرد 

.نک هراظن  تخاس ، دوخ  ِرّخسم  ار  نامز  هرتسگ  هک  ار  تیادص  ِكاوژپ  دزاس و  یم  نشور 

: هغالبلا جهن  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  هنادواج  ِنخس  نیا  یناسرب  تابثا  هب  ات  یتسکش  مه  رد  ار  درورهس »  » زرم هک  وت  رب  مالس 

رد ناشاه  مسج  راگزور ، نایاپ  ات  دـنا  هنادواج  املُع ، هَدوُجْوَم ؛ ِبُولُْقلا  ِیف  ْمُهُراثآ  ٌهَدوُقْفَم َو  ْمُُهنایْعَا  ُرْهَّدـلا  َیَِقب  ام  َنُوقاب  ُءاـمَلُْعلَا  »
«. تسا دوجوم  اه  لد  رد  هراومه  ناشراثآ  یلو  تسا ؛ كاخ  ریز 

یم زابـشیپ  ار  زور  هک  دـننام ؛ یم  رادـیب  وت  ياه  ملق  شِخ  شِخ  اب  اه  هرطاخ  وت و  ياه  مدـق  هرطاخ  اـب  اـه  هداـج  رّکفتم ! هغباـن  يا 
.دنزیخرب رحس  گناب  هب  ناسورخ  هک  دیمد  رتشیپ  نآ  زا  ار  وت  هدیپس ، هک  یتفر ،
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نوخ يادها  زور 

هراشا

هبنشکی

دادرم 1384  9

یناثلا 1426 يدامج   24

Jul.31.2005

هدازرکاذ نیسح  دیس   / دناد یم  ادخ  طقف 

.رازه مه  دیاش  ای  يوش  یم  دص  وت  یگداس  نیمه  هب 

.اج نآ  اج و  نیا  یگنس  یلگ و  ياه  هناخ  نکاس  کیدزن ، ای  رود  راید  نیدنچ  رفاسم 

.يوش رگید  ینیمزرس  نامهم  زاورپ ، یب  مه  دیاش  يور ، یم  بونج  يور ، یم  لامش 

.يوش يردام  غیرد  یب  ِینابرهم  وحم  ای  يردپ  هرطاخ  هیشاح  رد  ینیشنب  دیاش 

! یکدوک هناکدوک  ياه  تنطیش  رد  يوش  لح  مه  دیاش 

!؟ تیارب دنک  یم  یقرف  هچ 

.نآ نیا و  بلق  هب  هدروخ  هرگ  هدش و  هدیشک  وت  دوجو  زا  يا  هتشر  الاح  هک  تسا  مهم  نیمه  طقف 

.يا هدرک  هنال  ناشدوجو  رد  اما  ناشیسانش ؛ یمن  هک  هدش  یناسک  ِلد  هناخ  نامهم  تدوجو -  هراصع  وت -  نوخ  الاح 
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.دشاب هتخادنا  هلصاف  گنسرف  اهرازه  ناتهاگن  نایم  هنامز ، دیاش  هک  يا  هدش  انشآ  یناسک  اب  الاح  وت 

.درادن درم  نز و  درادن ، يرهش  نییاپ  الاب و  هک  نوخ  دسانش ، یمن  ادگ  هاش و  رگید  هک  ناج 

.ادخ هاگن  هب  يا  هدرپس  ار  تدوجو  تواخس  طقف  وت 

!؟ دشاب وت  نوخ  ياه  هرطق  نابزیم  یسک  هچ  هک  دنک  یم  یقرف  هچ  تیارب  رگید 

.شاداپ رظتنم  هن  یتسه و  یمالس  هب  مرگلد  هن 

.دتفین شپت  زا  ناسنا  یشومارف  رطاخ  هب  یبلق ، یتساوخ  یم  طقف 

.دهدن تسد  زا  ار  شردام  مرگ  شوغآ  یکدوک ، یتساوخ  یم  طقف  وت 

.شناکدوک يردپ و  هیاس  نیب  دزادنین  هلصاف  يا  هثداح  یتساوخ  یم 

.يا هدرک  مه  ار  راک  یشاب و  هدرک  يراک  یتساوخ  یم  طقف  وت 

! دناد یم  ادخ  طقف  رازه ، ای  يا  هدش  دص  دیاش  وت  الاح  و 

يوسوم تاداس  هفطاع  / هدنپت بلق 

.دنا یکاخ  نایکالفا  تخرد ، نیا  هشیر  نوچ  تسا ؛ لصفراهچ  تخرد  ّتبحم ، تخرد 

.دنهد هیده  رگیدکی  هب  ار  راهب  ات  دنا  هدرک  تعیب  مه  اب  هک  دنا  يا  هدش  هرگ  ياه  تشم  تخرد ، نیا  هنت 

.دنروآ یمن  بات  ار  رگیدکی  ناج  يدرز  دنپت و  یم  رگیدکی  رادید  ترسح  رد  هک  دنا  يا  هدیپت  ياه  بلق  تخرد ، نیا  هویم 

تسوت تبحم  هنشت  هک  يا  هدیمخ  دق  دبلاک  هب  ار  تکاپ  نوخ  نک و  رس  راثیا  هنارت  تخرد ، هارمه  نزب و  الاب  ار  دوخ  نیتسآ  زین  وت 
! نک ادها 

ملق اب  نک و  يرایبآ  تدوجو  خرـس  ياه  هلال  اب  تسا  هتـسب  خی  شیاه  گر  رد  نتـسب  هفوکـش  قوش  هک  ار  يا  هدـیمخ  تخرد  نآ 
! نک یشاقن  نآ  راسخاش  رب  ار  زبس  ياه  گرب  تدوجو ، بّکرم  ناج و  يوم 

.دوش یم  رتابیز  هنوگ  نیا  تا  یگدنز  سکع  باق 
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هکم نینوخ  هعمج 

هداز یقت  هبیط  / لوبق جح 

.دنداتسیا فاوط  هب  مرح  درگادرگ  گنرین ، ره  زا  يراع  .گنر  یب  تسدکی و  دیفس ، ياه  هماج 

یم رت  کبس  کبس و  کیبل » مهّللا  کیبل   » رکذ اب  هظحل  ره  هک  ییاه  لد  دوب ، لوغـشم  ملاع  هناگی  رکذ  هب  اهنت  هک  ییاه  نابز  و  ... 
دندش

.دنتسشن هراظن  هب  ار  ناش  هنافراع  عامس  هک  یناگتشرف  جوف  جوف 

.دش لاؤس  شتقلخ  زا  هک  تسا  يا  هدنب  نامه  نیا  و 

.دننک فارتعا  دوخ  قلاخ  اهنت  شتسرپ  هب  رگید  راب  ات  دندوب  هدمآ 

نمأم و اهنت  هک  دندرگب  يا  هناخ  درگ  هب  شوداشود  دـننک و  یکی  ار  ناشیاه  لد  گنر ، ره  زا  داژن ، ره  اب  وس ، ره  زا  دـندوب  هدـمآ 
.دوب ناشهانپ 

.دنتفگ کیبل  هبترم  تفه 

.دندیود هبترم  تفه 

.دنداد لقیص  ار  دوخ  حور  هبترم  تفه  دندرک و  عامس  هبترم  تفه 

«. نوعجار هیلا  ّانا   » هک دندنویپب  وا  هب  ات  دندمآ  رد  شیوخ  زا 

.دندیزگرب ناکم  نیرت  كاپ  رد  نیمزرس ، نیرتهب  رد  ار  تعجر 
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.دندرک راوآ  نیطایش  رس  رب  ار  ناشیاهدایرف 

.دنتخیر اه  هژاو  رد  ار  ناشترفن  دوجو ، مامت  اب 

.دندوب هدرک  هدامآ  ار  ناشیاه  ینابرق 

.دندناسر نایاپ  هب  همین  ار  شیوخ  لوبق  جح  مالسلا ، هیلع  نیسح  ناشیالوم  تبرغ  دای  هب 

.دننک میدقت  یهلا  هاگرد  هب  ات  دنداهن  شیوخ  فک  رب  ناج  راب  نیا 

.لقع هب  هن  دوش ، یم  زاب  قشع ، هب  زاورپ ، رپ  لقع و  ياپ  اب  هن  دندوب ؛ هدمآ  قشع  ياپ  اب 

.دندروآ بل  هب  نیطایش  لباقم  رد  ار  تئارب  مالک  نایوگ ، کیّبل 

.دش زادنا  نینط  هّکم  نامسآ  رد  یهاوخداد ، تیمولظم و  يادص  رگید  راب  و 

...تسین ییادخ  وا  زج  گرزب و  دنوادخ  تسوا  هک  دهد  تداهش  دتسیاب و  هبعک  ماب  رب  رگید  راب  لالب  هک  تسا  هدیسر  شتقو 

.دوب دهاوخ  هدنز  دبا  ات  هک  تسا  یمایق  همادا  نات  یهاوخداد  دایرف  البرک و  دادتما  زا  تسا  یخرس  طخ  امش ، نینوخ  هعمج 

.دینک نت  رب  لاصو  مزب و  نیا  يارب  دیتسناوت  یم  هک  تسا  يا  هماج  نیرت  كاپ  ناتخرس ، ياهرکیپ  رب 

! تسالاو هشیمه  هک  ناتهاگیاج  داب  ینارون 

! دیدوب نآ  هتسیاش  لوبق ، جح  نآ  رب  هک  دوب  يرجا  اهنت  تداهش ، هک  ناتلصو  هعمج  داب  كرابم 
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يرون هللا  لضف  خیش  تداهش 

هراشا

هبنش هس 

دادرم 1384  11

یناثلا 1426 يدامج   26

Aug.2.2005

داژن يدهم  دیما  / راد جارعم 

يدازآ نارک  یب  يایرد  ار  مهو  زا  یبارـس  هک  دـنز  یم  راج  ار  ینامدرم  یـشوه  یب  دروخ ، یم  باـت  راد  يادـنلب  رب  هک  يا  هزاـنج 
...دندوب هتشادنپ 

هب لد  نما ، یلحاس  هب  ندیسر  دیما  هب  دوب ، هدنالخ  ناشرگج  رد  اهراخ  دادبتـسا ، هایـس  نایلاس  هک  ینامدرم  دوب و  هتـساخرب  یجوم 
.دندوب هداد  نآ 

.دوب نیمز  ناریا  نامدرم  دیما  يوسروک  هطورشم ،

تکلمم دنتساوخ و  یم  ّتیعر  ار  یمدآ  هک  یتسرپ  مکش  ناهاش  تنطلـس  نّفعتم  قالتاب  زا  دننزب و  گنچ  نآ  هب  هک  دوب  ینامـسیر 
.تسین شیب  یبیرف  وسروک  نآ  تسا و  هدیسوپ  نامسیر ، نیا  هک  نیا  زا  لفاغ  اّما  دنیایب ؛ نوریب  دنتشادنپ ، یم  دوخ  قلط  کلم  ار 

.دوب ناریا  يانیب  مشچ  يرون ، هللا  لضف  خیش  و 

.دوب هدنام  ناهن  مدرم  هدید  زا  هک  دید  یم  ار  تسدرود  قفا  نآ  خیش ،
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.دوب نامدرم  نامیا  نیمک  رد  نما  لحاس  نآ ، رد  هک  دید  یم  ار  يدیلپ  ناتسد 

.دز یم  یناطیش  دنخبل  نایناریا ، ِیگداس  هب  دادبتسا ، اب  هزرابم  بیرفلد  باقن  تشپ  هک  دید  یم  ار  رامعتسا  هیرک  هرهچ 

.دناتلغ یم  تیمولظم  تلزع و  جنک  هب  ار  اهدیراورم  درب و  یم  جوا  هب  ار  كاشاخ  سخ و  دزیخ ، یمرب  هک  لیس  جوم 

ینادنمدرد دایرف  دندرب و  ار  دوخ  راب  دندرک و  ار  دوخ  راک  دندش و  راوس  تیطورشم  دنلب  جوم  رب  هک  كاشاخ  سخ و  رایسب  هچ  و 
همّدـقم هک  هایـس  یتوکـس  دـش ؛ لدـب  خـلت  یتوکـس  هب  نابلط ، تصرف  ناراوس و  جوم  يوهایه  نایم  رد  يرون  هللا  لضف  خیـش  نوچ 

.دوب خرس  یگرم 

ناشتریصب مشچ  يدازآ ، ییاهر و  روش  هک  ار  دولآ  مشخ  نامدرم  دوب و  هدروخ  هرگ  مه  رد  رامعتسا  دادبتسا و  ناتـسد  هدرپ ، تشپ 
.دناشک یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  دوب ، هدرک  روک  ار 

.تخات دنهاوخ  وا  رب  وس  ود  ره  زا  تسناد  یم  هک  نآ  اب  داد ؛ رس  ار  شا  « هعورشم هطورشم   » دایرف داتسیا و  هّللا  لضف  خیش  اما 

.دننک یم  هلثم  ار  قح  رکیپ  رگیدکی ، ياکتا  هب  هک  دنا  لطاب  ِیچیق  هبل  ود  روج ، لهج و 

ار مهو  زا  یبارـس  هک  ینامدرم  يدرخ  یب  هنییآ  دوب ؛ روج  لهج و  یتسدـمه  لصاح  دروخ ، یم  بات  راد  جارعم  رب  هک  يا  هزانج  و 
.دندوب هتشادنپ  يدازآ  نارک  یب  يایرد 

ییاضر هدیمح  / قشع زا  ییادر 

.تسین یهار  وت  لالز  ياوه  هب  ار  هبیرغ  باتفآ  اب  ناتسرپ  بش 

.يا هتخیوآ  دیشروخ  ناماد  هب  يا و  هدیهج  نورب  شیوخ  زا 

! دنا هداتسیا  راکنا  هب  هدوهیب  هچ  راد ، ياه  هبوچ  ار  وت 

.درک دهاوخن  كاپ  هظفاح  زا  ار  وت  خیرات ، .مراب  یم  موش و  یم  هکت  هکت  شیوخ  رد  هدرشف  يربا  لثم 

.تسکش دهاوخ  مه  رد  تخس  ار  ناگدز  بش  باوخ  هک  ییادص  تسا ؛ هتخادنا  نینط  اه  هنیمز  اه و  هنارک  رد  نانچمه  تیادص ،

.یهلا تمحر  لالز  راس  هیاس  رد  زاب ، یقفا  رد  هدیشک  رپ  مهو ، ياه  هیاس  زا  اهر  نازادگ ، قشع  بیهل  زا 
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.دیناشکن توکس  هب  کی  چیه  گرم ، هن  ار  وت  كاخ ، هن  ار  وت  سفق ، هن  ار  وت 

.كاخ ياه  هجنپ  زا  اهر  نامز ؛ توکس  رد  دچیپ  یم  نانچمه  تیادص  نامد ، هدیپس  ياکزان  زا  خیش !

غارچ اب  نامـسآ  يوس  نآ  زا  يرگن  یم  نانچمه  تسا و  هتخیر  ورف  نامـسآ  کیرات  ياـه  ناـبایب  رد  نادرگرـس  یحور  نوچ  بش 
.امنهار نشور  ياه 

نانچنآ ار  همه  همه و  ار ، تا  یبلط  لالقتسا  ار ، تا  یهاوخ  يدازآ  ار ، تداقتعا  ار ، تنیمزرـس  ار ؛ یکیرات  نینچنیا  يدرواین  بات 
.دیزرل نامسآ  هک  يدز  دایرف 

.يداتسیا نانچمه  اّما  دندناشک ؛ راد  ياپ  ار  وت 

دنتـسناوتن ار  تیاه  همزمز  اّما  داـیرف ، یب  هشیمه  اـت  ار  تناـهد  هچرگا  هتـسب ، ار  تیاـه  مشچ  هچرگا  شوماـخ ، ار  تیادـص  هچرگا 
.تسادصمه وت  اب  خیرات  هک  دننک  شوماخ 

! خیش

.دوبن نتخیر  ورف  زا  یمیب  ار  وت 

.يریگب لاب  گنت ، سفق  نیا  زا  ات  یتفاتش  گرم  زاوشیپ  هب  قشع ، زا  ییادر  اب 

.دنک یم  اپ  هب  نافوت  خیرات ، تاحفص  رد  تدای  شورخ 

.دزو یم  تنت  مامت  زا  تداهش ، يوب 

يرهاط دومحم  دیس  / دنوادخ لضف 

وا دنوادخ ، هک  تسا  هّللا  لضف  نیا  (1) ؛ ُءاشَی ْنَم  ِهیتُْؤی  ِهّللا  ُلْضَف  َِکلذ  : » يدوب قلخ  رب  ادخ  لضف  هک  هّللا ،» لضف   » دیهش خیش 

« دومن دهاوخ  اطع  دهاوخب  هک  ره  هب  ار 

! نداد ناج  هنادرم  یهلا ، یتین  ریسم  رد  ندرشف و  ياپ  ندرب ، جنر  تسا  زیمآرورغ  نیریش و  هچ  هعورشم ! هطورشم  ناوخزاوآ 

! ندیشک رپ  جارعم  هب  نتفر و  راد  ِرس  یگنادواج  یگدنز و  دورس  اب  دیما ، رد  قرغ  تسا  زیمآراختفا  هچ 

: تسا گرزب  ِنادرم  ناقشاع و  هنیرید  دازمه  ود  ناکاپان ، هنشد  زا  نتشادرب  مخز  رهز و  ماج  ندیشون 
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دراد نم  هقرِخ ز  وا  دراد  نم  ِشتآ  کنآ  »

« دراد نَسَح  وچ  یماج  شتسنیسُح  وچ  یمخز 

! تسا نتخوس  ورِگ  رد  شوخ ، يوب  ِندنکارپ  ار  دوُع  هک  نتخوس  زا  كاب  هچ  ار  گرزب  نادرم 

یم تسمرـس  ار  ناـیمدآ  ِناـج  لد و  هراومه  هک  یگنادرم  فرـش و  تّزع و  ِزاونلد  میمـش  يدازآ و  يوـب  زا  نیگآرطع  ياـضف  نیا 
رد ناحیر  رطع و  همه  نیا  ِندـنکآ  زا  شتآ ، ياه  هقراب  اب  رادـید  نودـب  دوع ، نوچ  هک  دریگ  یم  هشیر  یناگرزب  نتخوس  زا  دراد ،

: دندوب ناوتان  ناهج ،

دننز شتآ  رگ  وت  رد  يدوع  ناک  »

« دننکآ ناحیر  رطع و  زا  ناهج  نیا 

! دیهش هّللا  لضف 

هدوب فرـش  يدازآ و  هب  توعد  یـسُدق ، ياوآ  کی  ِيادنلب  هک  راد ، يادنلب  هن  یتفرگ ، رارق  نآ  يور  رب  رمع  نایاپ  رد  هک  ییادـنلب 
.تسا

: یشاب هتشاد  ییاعّدا  هک  نآ  یب  یتفرگ ؛ ناج  یلو  یتخوس  هکنآ  يا  وت ، دای  داب  یمارگ 

زومایب هناورپ  قشع ز  رحس ، غرم  يا  »

دماین زاوآ  دش و  ناج  ار  هتخوس  ناک 

دنناربخ یب  شبلط  رد  نایعّدم  نیا 

« دماین زاب  يربخ  دش  يربخ  ار  ناک 

يوسوم تاداس  هفطاع   / خرس قریب 

ناطلس ییادخ و  لضف  أشنم  هک  وت  دوب ، زبس  هشیمه  تا  هناخ  غارچ  يدناشوپ و  دیحوت  مچرپ  اب  ار  تا  هناخ  فقس  هک  وت 

ماـب شرف  گنـس  ار  سور  سیلگنا و  هایـس  مچرپ  تسناوتن  زگره  ناـمز  دادبتـسا  تسوت ، یهّللارون  دوجو  هدـنهانپ  تفرعم ، قشع و 
.يرب هانپ  رفک  ناطلس  هب  هک  دنک  يراک  دوبن  رداق  دنک و  بصن  تنهیم  يراویدراچ  رب  ار  تملظ  یهایس و  غارچ  دنک و  تلزنم 

، دـندوب هراظن  هب  هک  یمدرم  اـت  يوش  رپرپ  ناـمز  ناطیـش  تسد  هب  يورب و  راد  هبوچ  ياـپ  رب  هک  دروخ  مقر  هنوگ  نیا  وت  تشونرس 
.دراد یمرب  دوخ  هار  رس  زا  ار  اهنآ  هنوگچ  دنک ، روبع  نینهآ  ياه  خیم  نیا  يور  زا  دناوت  یمن  هک  نامز  دادبتسا  دنبایرد 
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راـنک رد  دیـشک و  ار  باـنط  تخیوآ و  تندرگ  هب  ار  راد  هقلح  تدـنزرف  هک  یتقو  یتفر ؛ هناـبیرغ  هچ  مهدزیـس ، زور  حبـص  نآ  رد 
.تخیر ترسح  کشا  نامسآ ، دوب و  نازیوآ  زور  دنچ  ات  تناما  هب  راد ، رب  تدوجو  هقاس  تسشن و  یبوکیاپ  هب  تشعن 
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مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تدالو 

هراشا

هبنشکی

دادرم 1384  16

بجر 1426  1

Aug.7.2005

يوسوم رغصا  یلع  دیس  یهلا / ملع  لامج 

.تسا ناگتشرف  نیدنرپ  ياه  لاب  رد  قرغ  زورما  هنیدم ، نامسآ 

.تسا نامسآ  رطع  زا  هدنکآ  نیمز  نیمز و  رطع  زا  هتشابنا  نامسآ 

یم یـشیپ  مه  زا  شندـییوب  يارب  ناگتـشرف  هک  دوارت  یم  یکدوـک  نیریـش  مسبت  زا  تـسا ، هـتفرگ  ارف  ار  شرف  شرع و  هـک  يرطع 
! دنریگ

! اوسام رارسا  هدنفاکش  ابوط ، تفرعم  خاش  نیمجنپ  نیمز ؛ رد  دنوادخ  مجنپ  تجح  روضح  داب  تینهت 

! نیمز نامسآ و  مشچ  رون  دیآ ؛ یم 

! دوتس ار  شملع  تمظع  تفگ و  شمالس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  هک  نآ  نید ؛ شناد و  هناگی  دیآ ؛ یم 

! ار یهلا  ملع  ياه  هتخانشان  تفاکش  دهاوخ  هکنآ  دیآ ؛ یم 
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.درک دنهاوخ  تفرعم  بسک  شروضح ، زا  نافرع  تمکح و  دز و  دنهاوخ  نیمز  رب  بدا  يوناز  شلباقم  برغ ، قرش و  ياه  هفسلف 

.درک دهاوخ  شیوخ  تمظع  هجوتم  ار  اه  قطنم  یمامت  شمالک  قطنم  دروخ و  دنهاوخ  کحم  تایاور ، یمامت  شثیدح ، رایع  اب 

ارهز تباـجن  ثراو  مالــسلا ، هـیلع  ـالوم  تعاجــش  ثراو  هـلآ ، هـیلع و  هللا  یلــص  ربماـیپ  تناــتم  ثراو  تـسا ؛ یهلا  موـلع  ثراو 
! مالسلا هیلع  داجس  تدابع  ثراو  مالسلا ، هیلع  نیسح  تقادص  ثراو  مالسلا ، هیلع  نسح  تواخس  ثراو  مالسلااهیلع 

.دنک نشور  يوما  راگزور  هریت  يانکیرات  رد  ار  مالسلا  هیلع  يولع  مولع  غارچلچ  ات  دیآ  یم 

.دشاب تیاده  سوناف  يراگتسر  ار  هار  ناگدرک  مگ  ات  دیآ  یم  - 

! ناج الوم 

.تسا هدناشک  عیقب  ترایز  هب  ار  ام  درون  هظحل  ياه  لد  هک  تسوت  رهم  نیا  کنیا 

تیاه نامـسآ  یهار  تداهـش ، هک  يا  هظحل  يدرک و  یگدـنز  هک  یتاظحل  يدـمآ ، ایند  هب  هک  يا  هظحل  داب ؛ وت  رب  دـنوادخ  دورد 
.درک

يرهاط دومحم  دیس  / شناد ناشوج  همشچ 

.دهد یم  هرابود  یقداص  رجف  ِندیمد  زا  ربخ  شخبدیما ، یگناب  مه  زاب 

.ییانشور رون و  ّدلوت  رد  غورف  مک  ِنامشچ  یگریخ  مه  زاب 

رد ار  هودنا  ِهار  شقن ، نآ  ياشامت  ات  دیرفآ  زیمآرحس  یـشقن  شیوخ ،» کلِک  ِكون   » اب هرابود  هک  ار  یلزا  شاّقن  نآ  دازیرم  تسد 
: دنک قوش  دیما و  زا  راشرس  ار  اه  بلق  ددنبرب و  نایمدآ  ِناج  لد و 

مینک ناشفا  ناج  شاّقن ، نآ  کلِک  رب  ات  زیخ  »

(1)« تشاد راگرپ  شدرگ  رد  بَجَع  شقن  همه  نیاک 

؟ دشاب تسناوت  یم  هچ  رقاب »  » زج یهلا ، رارسا  يایرد  نیا  اه و  شناد  مولع و  هدنفاکش  نیا  هدنزارب  بقل  تسا ؛ دّمحم »  » شمان
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یهاوخ ّسح  نآ ، رد  ار  يراهب  ییاه  هفوکش  يوب  يرادرب ، ماگ  نیمزرـس  نآ  رد  رگا  دراد و  شرع  اب  هرابود  يدنویپ  نونکا  هنیدم 
.درک

هشوگ ِروهط  ِبارـش  زا  ار  اهنآ  دنک و  شنارک  یب  ِتفرعم  ملع و  شون  هعرج  ار  ناگدنام  هار  زا  ناگنـشت و  ات  دیآ  یم  مولعلا » رقاب  »
.دناشونب شیوخ  رارسا  زا  يا 

! يدوب هتشادنرب  رثوک  یبآ  زا  رس  مه  يا  هظحل  زبسرس و  يا و  هدوب  یشرع  هک  مولع  هدنفاکش  يا 

.تشگ هنادواج  هک  دوب  وت  ياعد  هب  دمآ و  دیدپ  بان  فراعم  مولع و  گرزب  هاگشناد  هک  دوب  وت  ِسافنا  تکرب  هب 

! نایشرع نایتوکلم و  نما  مرح  اب  نایکاخ  دنویپ  هقلح  نیمجنپ  يا  رون ، نیمجنپ  يا 

!؟ نادرگرس میدوب و  هراچیب  هچ  وت ، روضح  یب 

!؟ میربب ییاج  هب  هار  میتسناوت ، یم  هنوگچ  یکاخ ، يایند  ِیناملظ  ِبش  نیا  رد  وت  يور  باتهام  یب  یتسار ،

ندیسر ناوت  اجک  هب  نابایب ، تملظ و  بش  »

(1)« دراد غارچ  مَهَر  هب  تیور  عمش  هک  نآ  رگم 

هرجنپ زا  مینک و  یم  ساسحا  ار  نآ  ِياـکنُخ  میهد و  یم  وشتـسش  ار  دوخ  ِيور  تسد و  تمـالک ، زا  هدـش  ریزارـس  همـشچ  نیا  رد 
ِنامـسآ هک  میوش  ییاـه  هراتـس  ِراوجمه  زین  اـم  دـیاش  میرب ، یم  تّذـل  مینک و  یم  رظن  تراشرـس  موـلع  ياـه  هراتـس  هب  لد ، ياـه 

.دنهد یم  تنیز  ار  توکلم 

رون و ِناقـشاع  ِییاون  مه  ناگتـشرف و  ِییارـس  مه  نیدباعلا و  نیز  ماما  هناخ  لاس 57 ، ِبجر  هام  لّوا  هعمج  زور  حبـص  هنیدـم و  ... 
: ییابیز

دمآ مرصب  عمس و  دمآ ، مرمق  سمش و  »

دمآ مرز  ِناک  ناو  دمآ ، مربمیس  ناو 

دمآ مرظن  رون  دمآ ، مرس  ِیتسم 

دمآ مرگد  زیچ  یهاوخ ، را  رگد  زیچ 

دمآ تایح  بآ  وک  مسرت ، ارچ  گرم  زا 

دمآ مرپس  وا  نوچ  مسرت  ارچ  هنعط  زو 
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يداد میرتشگناک  منامیلس  زورما 

(2)« دمآ مَرَس  قرف  رب  هناکولم  جات  ناو 
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نایرقاب دیمح  / نارک یب  سونایقا 

.تس يراج  شیاه  هچوک  رد  تّوبن  رّطعم  میمش  هک  يرهش  هنیدم ، زا  يا  هدرک  عولط 

.يا هدروآ  اه  لد  هناخ  ینامهیم  هب  ار  راهب  تندمآ ، اب 

.تسا هتشاداو  تریح  هب  ار  هنیدم  تروضح ، هوکش 

! يدمحا تیوخ  قلخ و  يدمحم ، تیامیس  یتهابش : هچ 

.دوب هداد  رباج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  تّدج  تماما ، ناتسوب  رد  ار  تندش  افوکش  دیون 

.دش افوکش  تلاهج  لهج و  نیمزرس  رب  تیارد ، ملع و  ياه  لگ  تندمآ ، اب 

.اه ملع  هدنفاکش  يرقاب و  وت 

.دنشخرد یم  تا  هشیدنا  نامسآ  رد  ّیندل  ملع  ياه  هراتس 

.دنا تقیقح  يوجتسج  هب  ییاناد  درخ و  ناصاّوغ  شقمع ، رد  هک  تس  يا  هنرک  یب  سونایقا  وت  ملع 

.دنوش یم  باریس  دنشون و  یم  نآ  زا  تفرعم  ناگنشت  هک  تس  یتواخس  يایرد  وت  ملع  مولعلا !» رقاب  ای  »

، تناتـسد زبس  تمارک  تماما ! ياه  هچوک  نشور  هشیمه  غارچ  نیمجنپ  يا  یکالفا ! درم  گرزب  يا  یکاپ ! یلـالز و  راـبت  زا  وت  يا 
.دنا هتسشن  اشامت  هب  ار  تتمارک  یبآ  گنر  هک  تس  ینالئاس  زاونلد  میسن 

هب توسان ، زا  ات  يدروآرد  زاورپ  هب  نایمدآ  حور  تعـسو  رد  يرتوبک  نوچ  ار  تیونعم  تا ، ینامـسآ  مالک  اب  وت  مولعلا !» رقاـب  اـی  »
.دنسرب لاصو  هب  دنریگب و  جوا  توکلم 

.منک یم  ساسحا  رتشیب  ار  شیوخ  ياه  هظحل  یلالز  مرب ، یم  ار  وت  مان  هاگره  تماما ! ناتسوب  رد  هدش  افوکش  لگ  نیمجنپ  يا 

! يدمآ شوخ 
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راگنربخ زور 

هراشا

هبنشود

دادرم 1384  17

بجر 1426  2

Aug.8.2005

ییاضر هدیمح  / ملق نیبرود ، نهذ ،

.دنناشک یم  شیوخ  لابند  هب  ار  وت  اه  هچوک  ینز ، یم  مدق  اه  هچوک  رد  وت  هکنیا  هن 

.رظتنم ِتاحفص  رب  دنوارت  یم  تناتشگنارس  زا  اه  هثداح  ار ، اه  هثداح  دنواک  یم  تیاه  تسد  هکنیا  هن 

.ار تملق  ار و  تنیبرود  يا ، هتشادرب  ار  تنهذ 

.تسا هتفرگ  ناج  وت  رد  تاّیعقاو  لایخ ، زا  هتخیرگ  يرگن ، یم  هچیرد  ره  زا  یناخرچ ، یم  مشچ  فرط  ره  زا 

، ... . يربخ هب  ندیسر  يارب  ار ؛ رّرکم  ياه  بش  اهزور و  تاحفص  دنواک  یم  هک  ییاه  مشچ  اب  يرگن  یم 
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« ملقلا «ن و 

.تا همجمج  رب  دنشک  یم  هجنپ  دنروآ و  یم  راشف  تنهذ  هب  تاملک 

.یسیون یم  تساکو  مک  یب  ینک ، یم  زاب  ار  تیاه  مشچ  .یشک  یم  اه  نابایخ  اه و  هچوک  لوط  رد  ار  تیاهاپ  ینک ، یم  هاگن 

.ار اه  هظحل  نیرت  قیقد  ینک  یم  تبث  يا ؛ هدروآ  الاب  تیاه  مشچ  يوربور  ات  ار  تنیبرود 

.یسیون یم  ار و  تاملک  ینک  یم  رورم 

.دنور یم  هژر  تیوربور  تالمج ،

.دصاق دنا و  هدنز  ینک ؛ یم  هاگن  اه  سکع  هب 

.ینز یم  دنویپ  مه  هب  ار  تا  هظفاح  ياه  هکت 

.دندیرفآ هنوگنیا  اه ، هثداح  ار  وت  .نیریش  هچ  خلت ، هچ  اراوگ  هچ  راوگان ، هچ  قافتا ؛ زا  يا ، هدید  هچ  نآ  زا  یسیون  یم 

.رهش هب  رهش  يدرگ  یم  رادم  یب  شیوخ ، یب  هنوگنیا 

.ناهج ياج  ياج  رد  يراج  نامز ؛ هدودحم  رد  هن  ناکم ، هدودحم  رد  هن  یجنگ ، یمن 

.دنشک یم  راظتنا  ار  وت  یسیونب ؛ دیاب 

.ار تملق  يراد و  یمرب  ار  تنیبرود  ینز ، یم  دایرف  ار  تقیقح 

.ار اه  هچوک  ربخ ، لابند  هب  وت  دننز و  یم  رود  ار  وت  اه  هچوک 

.تاثداح رد  بذج  يور ؛ یم  نانچمه  تسا و  هتخاب  گنر  زور  راسخر 

: ینک یم  هاگن  یسیون و  یم 

.دشک یم  شیوخ  تمس  هب  ار  وت  یقافتا  رتوس ، نآ 

یمّرخ هفطاع  تقیقح / راشتنا  لوسر 

...نشور يرواب  رگشواک و  يا  هشیدنا  ایوپ ، ینهذ  ذغاک ... ، ملق ، نیبرود ،

.دش دهاوخ  شخپ  يربخ  ياه  نتنآ  مامت  رد  وت ، نیبرود  هچیرد  زا  اه  هناسر  ربخ  نیرت  فافش  زورما  .تساّیهم  زیچ  همه 
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یتسار يانشور  هب  ور  تیاه  ماگ  تشون و  دهاوخن  تقادص  زج  تملق ، دید ، دهاوخن  تقیقح  زج  تنیبرود ،

.دنراد

.دنسر یم  نامدرم  نهذ  يایند  هب  وت  يایوگ  نابز  زا  سپس  دنرذگ و  یم  وت  هاگن  هزاورد  زا  ادتبا  خیرات ، قیاقح  نیرت  بان 

! نک ریبعت  تسه  هک  نانچنآ  يونش ، یم  هک  ار  هچنآ  نک ! میسرت  ینیب  یم  هک  نانچنآ  تسوت ؛ تقادص  ناشدامتعا ، ياهب 

.یشاب یمومع  دامتعا  نیا  يارب  يا  هتسیاش  رادساپ  هک  دشاب  .دنا  هدراذگ  وت  ياه  هناش  رب  ار  تقیقح  راشتنا  تلاسر 
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مالسلا هیلع  يداه  ماما  ترضح  تداهش 

هراشا

هبنش هس 

دادرم 1384  18

بجر 1426  3

Aug.9.2005

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / ارماس بورغ 

! تسا هدیسر  ارف  ارماس »  » ماگنهبان بورغ  ییوگ 

.دراب یم  اه  هظحل  ضبن  زا  ینارگن 

.تسامرفمکح رهش  رب  نیگنس ، یشیوشت 

زبس هلاه  رد  قرغ  هک  یناـمهیم  دـیوگ ؛ یم  دـمآ  شوخ  دوخ  هزاـت  ناـمهیم  هب  نامـسآ  تسا و  هدیـسر  ارف  ارماـس  ماـگنهبان  بورغ 
لوسر ترـضح  رطع  شا ، يولع  يارـالد  تماـق  زا  هک  یناـمهیم  دراد ، یمرب  ماـگ  یهلا  شرع  تمـس  هب  نئمطم ، مارآ و  تداـهش ،

! اّرماس هنابیرغ  تبرغ  رطع  هنیدم ، رطع  دیآ ؛ یمهلآ  هیلع و  هللا  یلص 

! هنادواج شوپزبس  راهب  نیا  اب  یهلا ، هیده  نیا  اب  ناگماج  هایس  دندرک  هچ  هآ ،
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نیلـسوتم دوب و  تقیقح  ناگدرک  مگ  هار  ارف  تیاده  غارچلچ  هک  يراگدای  هلآ ؛  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  راگدای  اب  دـندرک  هچ 
.دندیزای یم  تسد  يراگتسر  هب  شناتسآ 

: دنوادخ هوکش  هنییآ  نیا  تشاد  يراوشد  نومزآ  هچ 

.دنتشگ شمان  تمرح  میرح  مار  یگدنرد ، مامت  اب  اهریش »  » هک اجنآ 

.دندمآرد زاورپ  هب  شیاه  تسد  تکرب  هب  اهریت »  » هک اجنآ 

.دنتخاب هیفاق  شا ، ینامسآ  تماق  ربارب  اهرعش »  » هک اجنآ 

.دوش ناهج  رد  شا  يولع  لامج  وترپ  ساکعنا  زا  عنام  تسناوتن  ارماس »  » ياهراوید هک  اجنآ 

! لاصو ینیریش  هب  تداهش ، ینیریش  هب  دوب ؛ نیریش  اّما  خلت ، ینومزآ  هچ  نومزآ ، نیرخآ  و 

! درپس نیسپاو  جورع  هب  لد  ماگنهبان ، ردقچ  بیرغ ، ردقچ  مولظم ، ردقچ  و  ... 

! الوم

! یهلا تیاده  هنییآ  يا 

! تسا هتسشن  گوس  هب  تتداهش ، نامدای  هب  شرع ، هک  يزور  نینچ  رد  داب  وت  رب  دنوادخ  دورد 

! دیاس یم  عیقب  كاخ  هب  وسیگ  تقارف ، دای  هب  هنیدم ،»  » هک يزور  نینچ  رد  داب ، وت  رب  دنوادخ  دورد 

! یتشادرب كاخ  ملاع  زا  مدق  يداهن و  كاخ  ملاع  هب  مدق  هک  يزور  رد  داب ، وت  رب  دنوادخ  دورد 

! دنک یم  یناشفاوترپ  نایوپ  تقیقح  هارارف  ینارون ، نشور و  مه  زونه  هک  تتیاده ، غارچلچ  داب و  وت  رب  دنوادخ  دورد 

! هللا دنع  انل  عفشا  هللا  دنع  ًاهیجو  ای  شاب ؛ عیفش  تمان  تکرب  هب  ار  ام  الوم !
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مالسلا هیلع  داوج  ماما  ترضح  دالیم 

هراشا

هبنش هس 

دادرم 1384  25

بجر 1426  10

Aug.16.2005

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / دوج هناگی 

یب لامج  عولط  هک  يدیـشروخ  دنـشاب ؛ تماما »  » دیـشروخ نیمهن  عولط  دـهاش  ات  دـنوش  یم  شوماخ  ناـمز  يوس  مک  ياـه  غارچ 
! دهد یم  تراشب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ار  شلاثم 

تسوا یناشفارون  وحم  نیمز ، نامـسآ و  هک  ییارالد  لامج  تسوا ؛ لامج  یناشفاوترپ  تقاط  هنوگچ  ار  نامز  يوس  مک  ياه  غارچ 
.تسا هتفرگ  ارف  تاولص  رطع  رابرگید  ار  هنیدم  و 

اب دش و  دنهاوخ  هدز  تفگـش  شا ، « يوسوم  » هزجعم زا  یـسابع ، هشیدنا  هایـس  ياه  نوعرف  هک  نامز ، مالـسلا  هیلع  یـسوم  دـیآ  یم 
! دز دنهاوخ  راج  یتسه  رسارس  رد  ار  شرابت  مان  تمظع  یلاسدرخ ، لامک 

! دوب دهاوخ  شناد  ياه  هصرع  زاس  یتفگش  مالسلا ، هیلع  شا  يولع  قطنم  دش و  دنهاوخ  شنایب  میهافم  كرد  زا  زجاع  هلیبق ، ناریپ 
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.دیسر دنهاوخ  تفرعم  ِدیواج  یناگدنز  هب  لهج ، ِناگدرم  شا ، یناحبس  سافنا  زا  هک  نامز ، ياسیع  دیآ  یم 

! دش دهاوخ  يراج  یگدنز  شیاه ، ماگ  تکرب  زا  دراذگب ، مدق  اجره 

! دوش یم  شا  ینارون  لامج  وحم  دریگ و  یم  ششوغآ  رد  ینامداش  تیاهن  اب  ردپ ،

: دیامرف یم  رت  مامت  هچره  تغالب  اب  دیاشگ و  یم  نخس  هب  بل  زور  هس  زا  سپ 

! هّللا لوسر  ًادمحم  َّنَا  ُدَهْشَا  هّللا و  اَِّلا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْشَا 

«. هلالج لج  » دنوادخ یگناگی  هب  مهد  یم  تداهش 

رابت ِتیالو  همادا  تسوا و  بتکم  همادا  هب  رومأم  دوخ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  شدـج  تلاسر  هب  مهد  یم  تداهش 
! شا ینامسآ 

! هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تناما  ثراو  تسوا 

! مالسلا هیلع  یلع  تلادع  ثراو  تسوا 

! مالسلا هیلع  نسح  تمارک  ثراو  تسوا 

! مالسلا هیلع  نیسح  تعاجش  ثراو  تسوا 

! مالسلا هیلع  داجس  تدابع  ثراو  تسوا 

! مالسلا هیلع  رقاب  ملع  ثراو  تسوا 

! مالسلا هیلع  قداص  تقادص  ثراو  تسوا 

! مالسلا هیلع  مظاک  ربص  ثراو  تسوا 

...و

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / تمصع غارچلچ 

.تسا هدرپس  شوگ  اه ، كریجریج  یهاگنابش  ياوجن  هب  نیشنلد ، یتوکس  رد  رهش ، دنرذگ و  یم  اه  هیناث 

.دنز یم  هناش  ار  بش  ناشیرپ  ياه  فلز  یمیالم ، میسن 
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قافتا تسا  رارق  هک  تسا  هدـماین  ياه  هیناث  رظتنم  الاح  تسا و  ملاع  دزنابز  وا  تّفع  یکاپ ! يوناب  هچ  تسا و  ینز  وکین  هچ  رداـم ،
.دهد خُر  یکرابم 

.تسا هتخیوآ  ار  نابات  ِهام  دوخ  ندرگ  رد  هدرک و  نت  رب  ار  هراتس  زا  رپ  نهاریپ  هنیدم 

مارآ اه  هنوپ  تروص  يور  رب  دـکچ و  یم  ورف  رهـش  مرگ  ياه  تسد  زا  دروخ و  یم  هنیدـم  سیخ  ياه  هنوگ  رب  کمرن  مرن  ناراب ،
.دریگ یم 

.دریگ یمن  مارآ  رکذ  زا  شبل  تسا و  كرابم  ِدازون  ّدلوت  رظتنم  نانچمه  یصاخ ، شمارآ  اب  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما 

.دنشک یم  راظتنا  ار  رون  دلوت  دنا و  هداتسیا  تسد  هب  غارچ  هلیبق ، نانز 

.دنک یم  نیگآرطع  ار  هناخ  ياضف  یتشهب ، بیس  رطع  دچیپ و  یم  اوه  رد  دازون  حیلم  هیرگ  يادص  و  ... 

دنک یم  نشور  ار  هناخ  هک  تسا  دازون  رهاب  رون  نیا  دوش و  یم  شوماخ  هرابکی  نشور  ياه  غارچ  مامت 

، نایعیش تّزع  فرـش و  دهم  دریگ و  یم  مارآ  تمارک ، تّزع و  هراوهگ  رد  تماما ، شرع  هراوشوگ  دنتـشاذگ و  مسا  دّمحم »  » ار وا 
.دبای یم  هرابود  يّدلوت 

.دفاکش یم  ار  شناد  ملع و  ياهایرد  هک  تسا  نارمع  نب  یسوم  هیبش  وا 

.تسا هدینادرگ  رّهطم  سّدقم و  دنوادخ ، ار ، وا  ردام  هک  تسا  میرم  نب  یسیع  هیبش  وا 

.دنشچب كرابم  دولوم  نیا  ياه  تسد  زا  ار  يراوگرزب  تمارک و  نیریش  معط  مدرم ، ات  دوش  یم  دلوتم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

.دناشکب دوخ  یسوباپ  هب  ار  دوخ  رصع  گرزب  ناملاع  ات  دوش  یم  دلوتم  وا 

.تسین لیصحت  هب  فوقوم  وا  ملع  تسا ؛ ّینَُدل  وا  ملع  هک  دشابن ؛ شیوخ  نامز  عزانمالب  داتسا  یگلاس ، ُهن  رد  ارچ 

.دنامب نشور  نانچمه  تمصع ، غارچلچ  ات  دوش  یم  دلوتم  وا  و  ... 
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یناخ میرک  هزمح  !/ ناتسرون زا  دیآ  یم  يدرم 

! دنروآ یم  هدژم  ار  رادلد  تعلط  عولط  ینارون ، ياه  هلاه  لاله 

يوب دوارت ، یم  وس  ره  زا  رون  دننک و  یم  هلهله  اهربا  دنفکـش ، یم  اه  هچنغ  دـننک ، یم  زاورپ  شرف  ات  شرع  زا  ناگتـشرف  زا  یجوم 
! دیآ یم  هدیپس  زا  ییایرد  دالیم 

.دچیپ یم  ناقشاع  لد  قاور  رد  یمارگ  ینامهیم  ياه  ماگ  يادص 

! ناتسرون زا  دیآ  یم  يدرم  يرآ !

.تسا راشرس  یگدنشخب  يوب  زا  شیاه  تسد  دراد و  هارمه  تواخس  ینابرهم و  نماد  نماد 

.دنا هدرپس  شا  هشیدنا  نشور  هدرپ  رب  ار  تیاده  شیور  تبهوم  هک  تساه  هناوج  نیرت  ناوج 

.تسا ینشور  هچ  ره  راکددم  ینمیا و  هاگهانپ  تساه ، یبوخ  همه  مّلعم 

.تسا تمظع  تفارش و  دجم و  یمامت  تمصع و  فدص  رد  هدرورپ  رهوگ  نیمهنولألت 

.درادن ندیشک  دق  بات  يو ، یهاگآ  یگنازرف و  ربارب  رد  شناد  زا  یلگ  چیه 

! ّلُک راگزومآ  لگ ، ياوشیپ  تسا ، هزیکاپ  يا  هدوتس 

زبس هتوبلگ  دیون ، هشیمه  ار  نانمؤم  دیحوت ، هفیاط  زا  يدرم  مالسلا ، هیلع  داوج  ماما  تایح ، یمامت  يانشور 

.دیهش

تساه تفارش  همه  رادساپ  اه و  یکاپ  همه  يایوگ  نابز 

! كرابم ناقشاع  رب  سوت ، ناطلس  هدید  لد و  ِرون  روهظ 
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مالسلا هیلع  رغصا  یلع  ترضح  تدالو 

يدابآ دوواد  هموصعم  / دولآ نوخ  ياهرپ 

.تسناد یم  بوخ  ار  باتفآ  ریسم  هک  ینامشچ  اب  يدمآ ؛ وت  و  ... 

.دنزومایب نتفر  هار  تکچوک  ياهاپ  دادن  تصرف  هک  يریت  دوب ؛ هدرک  ناشن  يریت  ار  تکزان  يولگ  زاغآ ، نامه  زا 

.درک کح  خیرات  یناشیپ  رب  دبا  ات  ار  تزبس  هلیبق  مان  هک  یخرس  هار  يدومیپ ؛ ار  یقشاع  زارد  هار  هدماین 

.دیشک غیت  تا  يراهب  هرهچ  رب  ناتسمز  هک  يدوب  هدیسرن  هار  زا  زونه  مالسلا !  هیلع  نیسح  کچوک  زابرس  يا  هآ 

جورع نامسآ ، نیمتفه  ات  دیشروخ ، باکر  رد  هک  يا  هعیـش ! يرپ  لاب و  یب  ياه  هظحل  نیرت  نینوخ  دهاش  گرزب ، ههام  شـش  يا 
.تنتفر ندمآ و  هلصاف  دوبن  شیب  یندز  کلپ  يدرک !

.یتشاذگ اج  تشد  هدیتفت  هنهپ  رب  دیپس ، يا  هناورپ  نوچ  ار  تدولآ  نوخ  ياهرپ 

.دروآ بات  ار  تا  ینامسآ  حور  هک  دوب  نآ  زا  رتکچوک  نیمز ،

تمس هب  اه  هتشرف  نامه  شود  رب  هدیرد  يرجنح  اب  دعب ، هام  شش  يدمآ و  اه  هتشرف  شود  رب  زور  کی 

.يدرک چوک  اه  قفا  نیرترود 

.داد ناکت  ار  تیرشب  تا ، ههام  شش  هسامح 
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.دیچیپ مهرد  ناهج  هشیمه  ات  ار  متس  راموط  هک  يدایرف  يدش ؛ دنلب  ردپ  ياه  تسد  زارف  زا  هک  يدوب  يدایرف  نیرتادص  یب  وت 

.يدش يراج  ایند  هاوخیدازآ  ياه  ناج  هنشت  ریوک  رد  هک  يدور  نآ  وت 

اه هداج  نیمه  هشیمه  راوسکت  شدوخ  هک  يدرم  داد ؛ ناشن  ایند  هدز  تراسا  حاورا  هب  ار  یگدازآ  ياه  هداج  هک  یماما  نآ  دـنزرف 
.دوب

؟ دش مگ  هنهرب  ياهریشمش  کچاکچ  رد  هک  ار  تردام  يابیز  ياه  ییالال  تسه  تدای  ناج ! یلع 

.دنازوس یم  ار  نامرارقیب  ياه  ناج  تا ، هتسکش  هراوهگ  هرطاخ  مه  زونه 

.تسا زازتها  رد  نیمز  ياه  هوک  زارف  رب  خرس  یمچرپ  نوچ  تنینوخ ، هقادنق  زونه 

.دناکشخ یم  نامیاه  گر  رد  ار  نوخ  تا ، هنشت  ياه  بل 

.دیرگب ار  وت  تیمولظم  دزودب و  تمشچ  رد  مشچ  هک  تسا  نآ  زا  رت  هدنمرش  تارف ،

یتلادع یب  هک  ینک  تباث  ات  تسین ، لاسو  نس  هب  یگنادرم  هک  ینک  تباث  ات  یـشاب ، دـهاش  ار  قشع  ندـیرب  رـس  تاظحل  ات  يدـمآ 
.دنام یمن  رادیاپ 

ناـشهاگن هنیئآ  رد  ادـخ  هک  تراـبت  هنیئآ  هریـشع  نوـچ  يدرک ؛ لـماک  ـالبرک  رد  ار  تماـمت  هـمین  جـح  وـت  لاـسدرخ ! یجاـح  يا 
.دوب هدیشخرد 

.دوب يراج  تفگش  يا  هسامح  شا  هظحل  هظحل  رد  هک  رت  میظع  یقافتا  تنتفر  دوب و  گرزب  یقافتا  تندمآ ،

.یعیشت خیرات  مامتان  هروطسا  وت 

.دندنب یم  لیخد  تکچوک  حیرض  ياه  هرجنپ  رب  ار  ناشگرزب  ياهدرد  دننز و  یم  هسوب  ار  تا  هراپ  هراپ  هرجنح  ناهج ، نایعیش 

ییاضر هدیمح  / شطع هعرج  هعرج 

، تا يراز  يادص  البرک ، هتخادگ  يولگ  زا  ات  دنا  هدروآ  نیمز  ات  تسد  هب  تسد  کئالم  اه ، نامسآ  زا  ار  وت 

.نابوک ياپ  دنناشفا و  تسد  ار  تا  یگنشت  هک  یتارف  ياپ  ار  نیطایش  باوخ  دبوشایب  دزیرب و  مهرد  ار  تانئاک 
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.ردپ ياه  مشچ  نامسآ  رد  يا  هدوشگ  لاب  ار  تا  یگدنرپ 

.ندمآ میمش  تندوشگ  لاب  دهد و  یم  جورع  يوب  تندمآ 

، دیوگب هشیمه  ات  يزاورپ  زا  تیارب  ات  دناودب ، هشیر  تناج  رد  ردپ  ِناذا  يادص  ات  دننک  یم  تسد  هب  تسد  نایـشرع  ار  تا  هقادـنق 
.ار تتّیمولظم  یگنشت و  یکدوک و  دزیرب  کشا  تیارب  ات 

نیرتکانزار تکزان ، ِيولگ  ردـپ و  ياه  تسد  رد  یـشخرد  یم  هک  دیـشروخ  اب  دـنا  هداد  وشو  تسـش  رون ، ناـمد  هدـیپس  رد  ار  وت 
يدوگ زا  هک  ییاروشاع  یخلت  ات  زورما  زا  جورع ، یگهام  شـش  ات  زورما  زا  نآ  رب  نیـسح  دـنز  یم  هسوب  هک  تساروشاع  يارجام 

.تداهش ِخرس  نامسآ  رد  يدوشگ  لاب  شیاه  تسد 

ار تندمآ  ات  ردـپ  ياه  مشچ  يوربور  ینز  یم  کلپ  شوخرـس  هک  وت  رد  دـنز  یم  جوم  نانچ  نآ  میـسن ، نایبوّرک ، لاب  ياکنخ  زا 
.دزیرب کشا  هودنا  زا  مه  قوش و  زا  مه 

.دریگب هزات  ییانعم  تناگدید  ِجاوما  یلالز  رد  بآ  ات  يا  هدمآ 

.تسا هتساوخ  هفوکشرپ  نینچنیا  ار  وت  زبس ، نینچ  نیا  ار  وت  راهب ، سنج  زا  یتسد 

یب نامسآ  دیـسر ، یمن  راو  هراّوف  نامـسآ ، ات  تکاپ  ِنوخ  رگا  هک  تسا  هدز  اروشاع  هفیحـص  رب  وت  نوخ  ار  تیمولظم  رهُم  نیرخآ 
.مشخ هودنا و  زا  نیمز  نامسآ و  دندیچیپ  یم  مهرد  هک  بیهم  نانچ  نآ  داتفا ؛ یم  ورف  نیمز  رب  بات 

.دنراذگن کیرات  ار  هیقر  یبات  یب  ماش ، ياه  هبارخ  ِنامسآ  رد  تیاه  مشچ  کچوک  ِسوناف  ات  دندیرفآ  رون  زا  ییوگ  ار  وت 

.هدیپت نوخ  رد  هنوگ  نیا  دروآ  میهاوخن  بات  ار  تا  یکدوک  هک  ارچ  رتراشرس ؛ تس  یهودنا  راشرس و  تسا  یقوش  ار  تندمآ 

.درذگ یم  كانمغ  يا  هیثرم  یمارآ  هب  زور ،

.ار هار  رد  یگنشت  ینز  یم  دنخبل 

.یشاب نیسح  زابرس  نیرت  کچوک  ات  يا  هدمآ 

.ار تداهش  دنت  ِشطع  هعرج  هعرج  یشونب  ات  يا  هدمآ 
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يرهاط دومحم  دیس  / ون هام  وچ 

.دنام موتکم  هشیمه  يارب  وا  ییافوکش  ِشیامن  هک  دوب  هچنغ  دننام  ... 

.دوبر نتشاذگ ، اشامت  هب  زا  شیپ  ار  شراشرس  ِیناهنپ  ياه  ییابیز  نازخ ، تراغ  هک  زیمآرارسا  دوب  يراهب 

، تزیمآرارسا ههام  شش  شیامن  نامه  هتفر ، تراغ  هب  ِناهنپ  راهب  هعومجم  يا  هدربورف و  نابیرگ  رد  رس  ههام  شش  يا  وت  يارب  اّما 
: تشاد یپ  رد  ار  تناقشاع  ییادیش 

ون هام  وچ  مراگن  هک  مدش  نآ  زا  ادیش  »

(1)« تسبب ور  درک و  يرگ  هولج  دومن و  وربا 

ِندیزغل تداهش ، میسن  ِجاّوم  جدوه  رب  هتفُخ  هک  ماگنه  نآ  ات  يدیرفآ ، ردپ  نابل  رب  ار  دنخبل  شقن  يدوشگ و  مشچ  هک  زور  نآ  زا 
.دوب هدش  هلصاف  هام  شش  طقف  يدرک ، ساسحا  ولگ  ریز  رب  ار  ردپ  رگ  شزاون  تسد  يامرگ 

!؟ یماگنه دوز  کشا  هچ  يرذگدوز و  ِدنخبل  هچ 

! هفوکش دنخبل و  ِینامرآ  ِكدوک  يا  راثیا و  قشع و  کچوک  ِلوسر  يا  زبس ، رس  يا و  هزات  زونه 

.ینامسآ دوب و  كدوک  ناوت  یم  هک  یتخومآ  وت 

.درک یط  ار  هلاس  دص  هر  دوب و  ههام  شش 

! ههام شش  يا 

.يزارفارب دق  اه ، نامسآ  يانهپ  هب  یناهج  رد  ات  يدیشک  رپ  يدید ، یمن  نتشارفارب  دق  لاجم  یکاخ ، ِدودحم  يایفارغج  رد  وت 

؟ تسین وت  نوچ  یغرمیس  ِزاورپ  هصرع  انگنت ، نیا  هک  یتسناد  اجک  زا  راوخریش ! يدوب و  كدوک  هک  ههام  شش  يا 

تفگن سک  هب  کلاس  فراع  هک  ادخ  ّرِس  »

(2)« دینش اجک  زا  شورف  هداب  هک  متریح  رد 
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یمالسا نهیم  هب  ناگدازآ  تشگزاب  زاغآ 

هراشا

هبنشراهچ

دادرم 1384  26

بجر 1426  11

Aug.17.2005

داژن يدهم  دیما  / هدنز يادهش 

! دیدرگرب ریسا ، نارتوبک  تسا ؛ هدمآرس  نارجه  هایس  ياه  لاس 

دنتسکش و ار  غاب  راصح  تسرپ ، زییاپ  ناغالک  هک  دوب  ناتسبات 59  دش و  ناریا  یناتـساب  غاب  نامهم  هزات  يراهب  هک  دوب  ناتسمز 57 
.دنتخیر اه  لگ  يور  رس و  رب 

دربن و لاس  تشه  زا  سپ  دـنتخادنا و  ناش  هجنپ  رد  هجنپ  دـنتفر و  اه  غالک  گنج  هب  گـنچزیت ، یباـقع  ناـنوچ  رابکبـس ، نارتوبک 
.دندش ریجنز  تراسا  سفق  رد  یخرب  دنتسشن و  نیمز  هب  یمخز  لاب و  هتسکش  یخرب  دندیشک و  رپ  نامسآ  هب  یخرب  هسامح ،

.تسا هدمآرس  سفق  ِهایس  ياه  لاس  الاح ، و 

! دندرگ یمرب  ریسا ، نارتوبک 

! دنیبب یلاخ  ار  نابغاب  ياج  ددرگرب و  غاب  هب  اه  لاس  زا  سپ  يرتوبک ، هک  نیا  تسا  يدرد  هچ  و 
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.درس كاخ  رد  هتفخ  هک  دیپس ، ریرس  رب  هتسشن  هن  دنیبب ، ار  ناقشاع  ماما 

.دنا هدنز  يادهش  ناگدازآ ،

.دوب نامزلارخآ  ناقشاع  ناحتما  گنج ،

دنوادـخ تبث  هب  قـشع  ینامـسآ  ههایـس  رد  ار  ناـشمان  راـختفااب ، زارفارـس و  دـندیگنج ، هنادرم  دـنداهن و  هصرع  رد  ياـپ  هک  ناـنآ 
.دندناسر

؟ نارجه غاد  هب  ندش  بآ  هرذ  هرذ  ای  دشاب  دربن  غیت  هب  تداهش  یلوبق ، نیا  شاداپ  هک  دنک  یم  قرف  هچ  و 

.دنا هدنز  يادهش  ناگدازآ ، و  هدنز ؛ هچ  دشاب و  هدرم  هچ  تسا ؛ دیهش  درک ، شکشیپ  رای  ناتسآ  هب  داهن و  فک  رد  ناج  هک  نآ 

يدابآدوواد هموصعم  / راهب رکشل 

.دـخرچ یم  دـنز و  یم  فد  نامـسآ  تسا ! هدز  ودُرا  یلاوح  نیمه  رد  راـهب  رکـشل  ییوگ  وت  .دـیآ  یم  هدروخ  ناراـب  كاـخ  يوب 
زا منیمزرـس  نادنزرف  هک  باتب  رت  مرگ  زورما  دیـشروخ ! يا  هآ  .دنراد  نماد  هب  هفوکـش  ارحـصارحص  دنخبل ، منرت و  زیربل  اه  هچوک 

نانیا .دنا  هدیبوک  مچرپ  ار  يرادیاپ  ياه  هلق  نیرتدنلب  هک  روبـص  زارفرـس و  ینادرم  .دندرگ  یم  زاب  يرارق  یب  جـنر و  اه  لاس  سپ 
.دنا هتشاگن  تراسا  هایس  ياهراوید  رب  ار  اهدورس  نیرت  هناقشاع 

هاگرحـس رظتنم ، ياه  نابایخ  دنیآ و  یم  دنا ، هتفگ  حیبست  نینهآ  ياه  هلیم  تشپ  رد  ار  زاورپ  یلاوتم ، ياهزور  هک  ریـسا  یناگدنرپ 
.دنیاشگ یم  مشچ  ار  ناشندمآ 

.دنسر یم  هار  زا 

.دپت یم  رارق  یب  لد  نارازه 

يراهب يرابگر  نابیرگ  زا  هک  ناـشورخ  يا  هناـخدور  نوچ  دـننک ؛ یم  يراـج  ار  هدـنام  ولگ  رد  ياـه  ضغب  هار ، هب  مشچ  نارداـم 
.دوش ریزارس 

ینامـسآ شکرـس ، ياه  هلعـش  بات  چیپ و  رد  ناشهاگن  .تسا  هتفخ  درد  زا  یناشفـشتآ  ناشراوتـسا ، ياه  هناش  رب  دـندرگ ؛ یم  زاب 
ياه فسوی  يا  .دشاب  هتسیرگ  یپایپ  ياه  تعاس  ار  شدولآ  هم  ياه  هظحل  هک  دنام  یم  ار  خرس 

.دیراذگب مدق  ام  بلق  ياه  هداج  رب  نیدالوپ  ياه  ماگ  اب  هسامح  يوس  نآ  زا  بیرغ !
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، نیمزرس نیا  نادرم  .دنیـشنب  هفوکـش  هب  ناتیاه  سفن  رطع  زا  كاخ  هدومخ  دوپورات  ات  دیـشاپب  رهـش  يور  رـس و  رب  ار  ناتیاهدنخبل 
.دنا هتخومآ  امش  ياه  مشچ  زا  ار  یگنادرم 

.دیآ یم  هدروخ  ناراب  كاخ  يوب 

مایق هسامح  نادرم  یسوباپ  هب  دیشروخ  هناش  هب  هناش  ناتخرد ، .دنک  یم  هلهله  ار  شنادنزرف  تشگزاب  دنپـسا ، دوع و  رطع  رد  نطو 
.دنا هدنام  هریخ  ار  اه  هداج  نیرت  تسدرود  ناشندید ، قایتشا  رد  اه  هوک  .دنا  هدرک 

ار اه  هنارت  نیرتابیز  يدرمیاپ ، دنلب  ياه  قفا  رب  نامک ، نیگنر  ِناکدوک  دریگ و  یم  وضو  ناشنامـشچ  همـشچ  رد  هدیپس  دـنیآ ؛ یم 
.دننک یم  یشاقن 

ییاضر هدیمح  / نطو شوغآ  رد 

.میا هتسشن  قوش  هب  ار  تندمآ  زورما  میتخیر ، کشا  ار  تندوبن  هچرگا  اه  لاس 

! مسانش یم  بوخ  هچ  ار  تندمآ  يوب  .تسا  هتفرگ  باتش  ناهاگرحس  رادم  رب  تانئاک  اه ، یکیرات  هجنپ  زا  هدش  اهر 

؟ يا هداتسیا  ناهج  تبرغ  ياجک 

.مدرگ یم  دیشروخ  رداصم  لابند  هب  تنامشچ  رد 

.اه هلولگ  اه و  هنایزات  مخز  اب  يرفس  زا  يا  هتشگزاب 

.میخژد ياه  همکچ  رادراخ و  ياه  میس  مخز  اب  يرفس  زا  هتشگزاب 

.كاخ دنک  مخ  رس  تتشگزاب ، هوکش  لباقم  رد  ات  يا  هدمآ  نادنز ، ياه  هلیم  تراسا و  زا  هتشگزاب 

.يرود اه  لاس  سپ  زا  يا  هدمآ 

.مونش یم  ار  تندمآ  ِيداش  يادص  نهیم ، كاخ  هکت  ره  زا 

.دنشخرد یم  تنامشچ  هچقاط  رب  اه  هراتس  مامت  دپت و  یم  هنیس  رازه  دنا ، هدوشگ  اهرد  مامت  .دیآ  یم  دنفسا  يوب 

يدز دایرف  يداتسیا و  .تشادن  ار  تنتخادنا  ورف  يارای  يرادربت  تسد  چیه  .نارادیپس  نوچ  يداتـسیا ؛ ار  تداقتعا  لاس ، ياه  لاس 
.سفق رد  هچرگا  رپو ، لاب  یب  هچرگا  ار ؛ يدازآ  تیاه ، هتخای  مامت  زا 
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.تیاه ماگ  ّدر  زا  دوارت  یم  راهب  يوب  زاب و  تیاه  لاب  .یهانتیال  تیاه ، مشچ  رد  قفا  تسا و  هدرتسگ  تیوربور  ِنامسآ  زورما ،

.تسا هتسشن  هناوج  هب  تزاوشیپ  هب  كاخ ، نیا  هکت  هّکت 

! نارابلگ تمدقم 

.تراسا خلت  کیرات و  ياهزور  زا  هتشذگ  نامسآ ، نامشچ  رد  هریخ  روبع ، ياپ  هب  اپ  یناوراک  رون ، زا  يا  هلفاق  اب  يا  هدمآ 

.دزیر یم  کشا  هنامداش  ار  تتشگزاب  يدازآ ، ياوه  رد  سفن  دود ، یم  تیاه  هیر  رد  هزات  ییاوه  دزاون ، یم  ار  تا  هرهچ  یمیـسن 
.دنجنگ یمن  دوخ  رد  يداش  زا  اه ، هچوک  اهرهش و  نامسآ 

.راوهوک يا  هداتسیا  نانچمه 

.ینک یم  رورم  ار  تتارطاخ 

.دراد یم  او  ندیود  هب  ار  تیاهاپ  نهیم ، كاخ  یمرگ 

.ار تا  يدازآ  ینز  یم  دایرف 

.تسا هدوشگ  شوغآ  تیوربور  نهیم ،

هدازربکا ریما  «/ ناریا نادنزرف  »

! رود ياه  لاس  لاسرید  رفاسم  يا  دناوخ ، یم  ار  وت  زاب  شوغآ  اب  نهیم ،

.يدمآ شوخ  نهیم ، هب  رفس ! ِینیگمغ  رفاسم 

موب رب  ناوت  یمن  يا  هژاو  چـیه  اـب  ار  تنطو  یلاحـشوخ  دیـشک و  ریوصت  هصرع  هب  ناوـت  یمن  یمـالک  چـیه  اـب  ار  تندـمآ  هوـکش 
.درک یشاقن  تروشک  مدرم  رظتنم  نامشچ 

هسوب ات  ینزب ؛ تروشک  كاپ  كاخ  رب  يا  هسوب  ات  يزاس  یم  اهر  شا  شوغآ  رد  ار  دوخ  وت  دناوخ و  یم  ار  وت  زاب  شوغآ  اب  ناریا 
.تسا هدروخ  تیدبا  رهُم  شتسادق  رب  تدیهش ، نامزرمه  نوخ  اب  هک  ینزب  یکاخ  رب 

.دیوگ یم  خساپ  تا  یناشیپ  رب  يا  هسوب  اب  كاخ  نیا  ار  تا  هسوب 
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نحل نیرتاویش  هب  ار  وت  شخیرات ، هظفاح  دنک و  یم  رورم  ار  وت  رود  ياه  لاس  تارطاخ  شا  هنیس  رد  ناریا 

.دنک یم  همزمز 

ار يدازآ  یگدازآ و  وت  تسین ، تحور  رفاسم  رب  يدیق  چیه  ار  وت  دنچ  ره  داب ؛ كرابم  تا  يدازآ  تراسا ! ياه  لاس  هتسخ  رفاسم 
.يراد شیوخ  حور  رد 

!؟ دنک ینادنز  شیوخ  رد  ار  وت  حور  تسناوت  یم  هاگودرا  مادک 

.تسا هدازآ  تحور  مه  مسج  دنب  رد  یهدب  ناشن  ات  يدوب  هتفر  يرفس  هب  اهنت  وت  تسین ؛ تراسا  دنب  زا  يدازآ  تندمآ ،

.تسا هدمآ  لابقتسا  هب  زاب ، شوغآ  اب  ار  تنتشگزاب  ناریا ،

يرهاط دومحم  دیس  / ...دیئاشگب رد 

! تسا یلاخ  هچ  هنایشآ  غرم ، یب 

! تسا شوماخ  هچ  هنال  رتوبک ، یب 

! دیدمآ شوخ  دوخ ، نیرید  هنایشآ  هب  کنیا  لاب ! هتسکش  دیپس  ِنارتوبک  يا  هآ ،

! دیدمآ شوخ  نطو  هب  دیراد ! نت  رب  هنایزات  هنشد و  ِمخز  هک  هراوآ  ناگدرک  رفس  يا 

.دوبن دوخ  هنال  رد  ندیمرآ  تشگزاب و  هب  يدیما  زین  ار  هدنرپ  دوب و  هدیشک  ازارد  هب  ییادج  هک  دیدمآ  يا  هظحل  رد  تسرد 

.ناتیزوریپ هنادواج  ِدنس  رب  دوب  ییاضما  هک  يدنخبل  اب  دیشخرد و  یم  يزوریپ  قرب  نآ  رد  هک  ینامشچ  اب 

ناتسکع ياه  باق  ِندرشف  بش  ره  رارکت  هب  دیداد ؛ همتاخ  اه  بش  همین  رد  ار  ناتناردام  هنادزد  یناهنپ و  ياه  کشا  دیدمآ و  امش 
.ناتندیشک شوغآ  رد  رّرکم  ِياهایؤر  هب  ناشیاه و  هنیس  رب 

! دیدرک تماقتسا  بوخ  هچ 

.دیداتسیان ياپ  زا  دیدوب و  هدنور  دور ، یم  دنز و  یم  گنس  هب  رس  یگدنز ، هّرد  ِبیشن  رد  هک  دور  نوچ 
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.دیدنامن او  مطالت ، زا  دیتشاذگ و  اشامت  هب  ار  اه  گنس  هتخت  اه و  هرخص  رب  ندیبوک  ِهوکش  ایرد ، نوچ 

! زارفارس هدازآ  يا 

.ییآ یم  تداهش  ناشف  نوخ  يانزارد  زا  وت 

.يدنام تماق  هتشارفارب  نانچمه  نوخ ، شتآ و  نایم  رد  راو  سونقق  اّما  يدوب ؛ هتشادرب  مخز  داّلج ، غیت  ریز  هچرگ 

رب هدنهد  رازآ  ییاه  نیتوپ  ندیبوک  رّرکم ، هک  ییاه  بش  همین  یتشاذگ ؛ رـس  تشپ  ار  یناوارف  هتفـشآ  ياه  بش  همین  هک  مناد  یم 
تـسناوتن يریجنز  چیه  هک  میدید  اّما  دوبر ؛ زین  ار  تکدـنا  ياه  باوخ  تبرُغ ، ِيانگنت  نآ  رد  ییاه  هرعن  ندـیچیپ  ای  نیمز و  يور 

.يدوشگ لاب  اهر  دازآ و  هتسکش و  ار  سفق  هک  يزور  ات  دنک ، تریگنیمز 

: دوب نیا  ناشنابل  ّمنرت  دنموزرآ ، راودیما و  هدرک ، رفس  ِنازیزع  نآ  ِلابقتسا  رد  هک  يرظتنم  ناردام  نآ  ِدای  هب 

« .دشاب ام  هدشمگ  هتشگرب  زارد  يرفس  زا  هدیسر و  هار  رابغ  زا  نیا  دیاش  دیزوسب ، دنپسا  دوع و  دیروایب ، عمش  دییاشگب ، رد  »

! تسین اهنآ  زا  يربخ  مه  زونه  دنتشگنزاب و  هناخ  هب  زگره  هک  ینارتوبک  نآ  زا  سوسفا  غیرد و  اّما 

ییاضر ناراب  / تبرغ نایلاس  رادرس 

، تشذگ یم  رید  دوب و  تخس 

.جوجل هیناث  همه  نآ  تبرغ و  لاس  همه  نآ 

.دوب هدرک  بات  یب  ار  همه  تندمآ  ِربخ 

.دوب وت  روضح  ِناغارچ  اهتنا  ات  هچوک 

.دیپت یم  رتدنت  تندمآ  ناجیه  زا  رهش  بلق 

ص:90

هرامش 75 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 186زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوب تا  هرهچ  رب  تبرغ  رابغ  زونه  يدمآ ، یم  هک  اه  تسد  ِقوش  يور 

تیولگ رد  اه ، هاگتشادزاب  ِریگلد  ياهرصع  ِضغب  زونه 

.تا هرهچ  رب  یلیس  هجنکش و  ِمخز  ِلوات  و 

! ما هتشگزاب  فسوی 

! دوبن تا  یناعنک  ریپ  زا  ربخ  يدمآ و  هک  ماگنه  نآ  دوب  خلت  هچ 

! دیزرل تناگدید  کمدرم  رد  وا  ِیلاخ  ياج  ریوصت  هک  ماگنه  نآ 

.مونش یم  نارامج  زا  ار  تا  یگنتلد  ِقه  قه  يادص  زونه 

، تسا هدش  مخ  رای ، مرح  ِنحص  رد  تنازرل  ِناوناز  هنوگچ  هک  تمنیب  یم  زونه 

.وا ِماف  هرقن  ِحیرض  رب  يا  هدوشگ  شوغآ  هنوگچ  هک  تمنیب  یم 

! تراسا ياه  لاس  بیرغ 

.نزب فرح  نم  اب 

؛ وگب تا  هتفهن  ياهدرد  زا 

، درد هجنکش و  ياه  لاس  زا 

! زگره ار  تحور  اّما  درک ؛ دنب  رد  ار  تمسج  هک  يراگزور  زا 

، مناد یم 

.تخادنا یمن  ياپ  زا  ار  وت  ینابهگن ، چیه  هحلسا  کیلش 

.يدیود یم 

؛ يدیود یم  اهرود  ات 

، داد یم  ییاهر  يانشآ  يوب  شکاخ  هک  اج  نآ  ات 

.دوب دوخ  رفاسم  ِهار  رد  مشچ  هرجنپ  باق  رد  يردام  حبص ، ره  هک  يا  هچوک  ات 
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! هدرک رفس  ِزیزع  يا  وت  و 

.يدرک دوخ  روضح  ِقرغ  ار  هچوک  يدمآ و 

.دیسر نایاپ  هب  جوجل  هیناث  همه  نآ  تبقاع 

! تبرغ نایلاس  رادرس 
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؛ يدمآ شوخ  اه  هلال  ِخرس  ِنیمزرس  هب 

! بیرغ نادرم  نیمزرس  هب 

هدازربکا ریما  / هام هیبش 

دنزب مد  وت  زا  هک  ار  نیا  تأرج  تشادن 

دنزب ملق  ار  وت  خلت  مغ  قرو  قرو 

؟ دسیونب هنوگچ  دیوگب ؟ وت  زا  هنوگچ 

؟ دنزب مقر  ار  وت  زا  يرود  نیا  هنوگچ 

هیبشت دنک  هچ  هب  ار  تلد  تسا  هدنام  و 

دنزب مک  شیب و  چیه  یب  یفرح  دابم 

راگنا وا  ناهج  ینیبب  هک  یتسین  و  ... 

دنزب مدع  رد  خرچ  یه  هک  تسا  دّیقم 

يا هدش  اهربا  راتفرگ  هام  هیبش 

دنزب مغ  گنر  هناخ  رب  هک  هدیسر  بش  و 

هدش دیماان  هک  دنیبب  هدیسر  بش  و 

دنزب مهّتم  گنا  وا  رب  گنرد  یب  هک 

دیاب یکی  رظتنم ، وا  وت و  يدماین 

دنزب مه  هب  ار  خلت  هلداعم  نیا  هک 

 ... دبای اه  هژاو  نیب  ار  وت  دوب  هتسشن  ... 

 ... دنزب مدق  یمک  ار  شدوخ  هک  دش  دنلب  ... 
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  ترضح  تدالو 

هراشا

هعمج

دادرم 1384  28

بجر 1426  13

Aug.19.2005

يداب تهزن   / مالسلا هیلع  یلع  ای  رکذ  نیا  دراد  یبیرغ  مارتحا  هچ 

«! مالسلا هیلع  یلع  ای   » هداس رکذ  نیا  دراد  یبیرغ  مارتحا  هچ 

.دنزیخ یمرب  وت  مان  ددم  هب  هک  هداتفا  اپ  زا  همه  نیا 

! دنوش یم  هتفرگ  وت  دای  هب  هک  یهت  تسد  همه  نیا 

.تسا هدوب  اشگ  لکشم  وت  رکذ  هشیمه  اه  لاس  نیا  مامت 

؛ ما هدیدن  ار  یسک 

گرزب ای  کچوک  زا 

.دوش هدنامرد  دشاب و  هتفگ  ار  وت  رکذ  هک 

ما هدید  ار  ینامدرم  هچ 

دنتفگ مالسلا  هیلع  یلع  ای  اه  یناولهپ  دوگ  رد  هک 

! دندینش مالسلا  هیلع  یلع  ای  ندش ، دنلب  فیرح  تسد  هب  ندروخ و  نیمز  تقو  رد  و 

ما هدید  ار  ییاه  هناخ  هچ 
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هتـشگنرب یلاخ  تسد  نآ  زا  یلئاس  چـیه  رکذ ، نیمه  مارتحا  هب  هدـش و  هتـشون  مالـسلا » هیلع  یلعای   » ناشردرـس ياه  یـشاک  رب  هک 
.تسا

ما هدید  ار  ییاه  یگنادرم  هچ 

! دنا هدرک  نشور  ار  راتفرگ  ياه  لد  هتسکش  غارچ  وت ، مان  ندرب  هناهب  هب  طقف  هک 

ما هدید  ار  یهارمگ  ياه  لد  هچ 

! دنا هدرک  هبوت  یگدولآ  هانگ و  زا  دنا و  هتشگرب  هار  هب  رکذ ، نیمه  تمرح  هب  هک 

ما هدید  ار  ییاه  تقافر  هچ 

! دنا هتشگنزاب  شیوخ  دنگوس  دهع و  زا  اما  دنا ، هتخیر  نوخ  دنا و  هداد  ناج  وت  رکذ  ياپ  هب  هک 

ما هدینشن  ییاج 

نمشد ای  تسود  زا 

.دنوش دیماان  دنشاب و  هدرب  ار  وت  مان  هک 

« مالسلا هیلع  یلع  ای   » هداس رکذ  نیا  دراد  یبیجع  تردق  هچ 

! مالسلا هیلع  یلع  ای  سپ 

يدابآدوواد هموصعم  / تندمآ يوب 

ینـالوط ياهدـنخبل  زا  دوب  ناراـب  هفوکـش  هبعک  راوید  رد و  .دـش  دـنلب  رتوبک  يوب  ناـهج ، ياـه  ماـب  تشپ  زا  يدـمآ ، هک  زور  نآ 
.نامسآ

.دندرک هبرجت  تفگش  یقایتشا  رد  ار  تندمآ  يوب  هکم ، ياه  هچوک  دش و  رشتنم  تهاگن  رطع 

.درک تسار  رمک  وت  نیتم  نامشچ  هقراب  زا  بلاطوبا  يدش و  هداز  دسا  تنب  همطاف  ناج  فدص  زا  ناتلغ  يدیراورم  نوچ 

.لاوز یب  عیسو و  ییایرد ؛ دنزرف  وت 

هیلع هللا  یلص  دمحم  یتسرپ  اتکی  يادن  هب  هک  یتسه  یسک  نیلوا  وت  .تس  یندینـش  رارق ، یب  ياهدور  ینوفمـس  تیادص ، نینط  رد 
.دش ریثکت  شدولآ  نوخ  قرف  بارحم ، ياه  هنیآ  رد  هک  يدهاش  نیلوا  یتفگ ؛ کیبل  هلآ  و 
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.دوب ناب  هیاس  ار  كاخ  رسارس  شا ، هدرتسگ  ياه  هخاش  هک  یلخن  نآ  وت  یلع ! ای 

.دچیپ یم  ناشناج  رد  یکالفا  يا  هحیار  دنروآ ، یم  رطاخ  هب  هک  ار  وت  ياه  مدق  گنهآ  هفوک ، ياه  هچوک 
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یم یلع  ای  دنراذگ و  یم  وناز  رب  تسد  موق ، نیا  ناکدوک  .دـنا  هدرک  کح  ناشزبس  ياهدـنب  یناشیپ  رب  ار  وت  مان  هعیـش ، نادـنزرف 
؛ یفوشکمان يزار  وت  .دنام  یم  قلعم  هریت  ییاهربا  رد  وت  نودب  نامسآ  .دوش  یم  هلاچم  شیوخ  رد  وت  یب  نیمز  .دنیوگ 

.دناوت یکاپ  مسجت  اه  هنیئآ  .دهد  یمن  نت  تنتخانش  هب  زونه  ناهج  هک  گرزب  يزار 

.ْدنام یم  هتسب  هشیمه  يارب  یتسار ، تلادع و  ياه  هرجنپ  يدوبن ، وت  رگا 

رد قشع ، يدـیحوت  ياه  همـشچ  دـندناشوپ و  یم  قافن  رابغ  درگ و  اب  ار  هعیـش  لالز  هرهچ  تواقـش ، هزره  ياهداب  يدوبن ، وت  رگا 
.دندیکشخ یم  ینمشد  رفک و  ریوک 

؟ يدروآ بات  هنوگچ  ار  تنوماریپ  کچوک  يایند  گرزب ! يا  هآ 

یتشاد و هگن  نشور  ار  قشع  رتسکاخ  همین  رونت  خرـس ، هنوگ  نیا  هک  يدیبلط  يرای  هب  ار  شتآ  مادـک  ناتـسمز  همه  نآ  ناروک  رد 
؟ یتشاذگ نامدرمان  ناهاوخ و  هدایز  لد  رب  ار  بصنم  ماقم و  ياه  هکس  غاد 

.يدنایور تلادع  رطعم  ياه  لگ  كاخ ، زا  هک  یمامتان  رابیوج  نآ  وت 

.دندیشک دق  رون  تمس  هب  هنارک  یب  یتعسو  رد  اهرازمدنگ  دنتسشن و  راب  هب  رامش  یب  ییاه  ناتسلخن  يدوشگ ، مشچ  هک  ماگنه  نآ 

.دش يراج  ناتخرد  رکیپ  رب  هک  تُست  دنخبل  گنر  راهب ،

.دروخ قرو  وت  نشور  ناتشگنارس  اب  یگدازآ  تلادع و  باتک  نیرتروطق  هنوگ ، نیا  يدمآ و  وت 

يردیح همطاف  / دیشروخ يادنلب  رب 

.دنک یم  گنر  یب  ار  ناعاجش  مامت  تعاجش  شتعاجش ، هک  دنک  یم  نشور  ار  قافآ  هرتسگ  يدرم  بشما ،

.درک دهاوخ  هناقشاع  يریسفت  ار  تلادع  هک  دیدنخ  دهاوخ  یکدوک  بشما ،

دهاوخ ار  هنامز  ياه  تب  تفرعم ، ربت  اب  دیشروخ ، ياه  هناش  يادنلب  رب  يزور  هک  تسکش  دهاوخ  ار  هبعک  توکـس  یـسک  بشما ،
.تسکش

.دزادنا یم  برع  ناعاجش  لد  رد  ساره  شراقفلاوذ  هک  دمآ  دهاوخ  نوریب  هبعک  هوکشاب  ياهراوید  سپ  زا  یسک  بشما ،
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.دوب دهاوخ  نآ  راوتسا  ناکرا  يدمرس ، تلادع  يدمحم و  تیالو  نید و  هک  دش  دهاوخ  دلوتم  یتموکح  بشما ،

.تسا تیمولظم  نابرهم  شوغآ  شتباجن ، ششخرد  هک  دیشخرد  دهاوخ  يا  هراتس  بشما ،

! كرابم شندمآ  تسا ، رارک  ردیح  راقفلاوذ ، بحاص  ندمآ  بش  بشما ،

نیدلا ردب  مظاک  دمحم  هداب / هلعش ، روش ،

نزب فرط  ره  هب  هلعش  نهدرکش  هدب  روش 

نز هب  فعش  مه  درم و  هب  دهد  برط  وت  هداب 

: تفگ هیانکُرپ  ِظفاح  نایحوبص » یلع  ّلص  »

نزب فده  نک ، هناشن  یم ، ناشن  یب  هک  هچره 

یئوت دبا  ات  هدنام  دوخ ؟ هب  ینز  یم  هچ  ِگنر 

! نزب فلت -  نکم  تقو  فلت -  هچارس  دیق 

شونب لزغ  ِحدق  رد  حَرَف  یتسم و  شتآ و 

نزب فک ، هب  يروآ  فد  يولوم و  لزغ  نوچ 

هاوخب یگدنز  تأرج  وگب ، رطخ  زا  قشع  وچ 

نزب فَخَت » ال   » هیآ لد ، ِهاگلتق  ِرد  ْرس 

دیسر یقشاع  تبون  لد و  ِنداهن  ورگ 

نزب فجن  ِسدقم  هّطخ  هب  ناج  همیخ 

نیدلا ردب  مظاک  دمحم  «/ لد باق  رد  يرطع  »

هدز وناز  وت  شیپ  تلیضف  يا 

هدز وس  ره  ار  وت  فرح  ادخ  يا 
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رََشب دزن  ادخ  موهفم  سمل 

ربخ رد  بئاجع  رامآ  جوا 

ادخ ات  ناباتش  ِيابیکش  يا 

ادخان ار  ادخ  قرغ  ِیتشک 

وت هب  ادرف  شناد  سامتلا 

وت هب  اهنت  ملق  دراد  یگتسب 

نز درم و  ریگتسد  تمان : رحِس 

نکش بش  از ، ینشور  رتسگ ، قشع 

ندز قح  زا  اه  فرح  تتوکس ، کی 

ندز قدنخ  هبرض  شتقو  ِتقو 

(1)« يا هدید  لقع و  هلمج  هک  یلع  يا  »

يا هدیشخب  نونج  ار  ملاع  ود  ره 

ادخ ِيولهپ  شخب  تنیز  ِمان 

ادخ ِيوب  وت و  گنر  اشوخ  يا 

یئوت اهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبن  كاردا  حرش 

یئوت اهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبن  كاپ  هریس 

نابز مخز  ضرعم  رد  فرط  ره 

نانمشد اب  ناتسود  جازتما 

تمغ دزادنا  هنیئآ  رب  هشعر 

تمغ دزاس  یم  زودناّرس  هاچ 
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لعتشم تیالو  یتسه  ِگر  رد 

لد باق  رد  فجن  دیشروخ  رطع 
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( فاکتعا  ) ضیبلا مایا  زاغآ 

هدازرکاذ نیسح  دیس  / ینشور ماّیا 

.تسین یفاک  زور  هس  اّما  تنابزیم ؛ يارب  يا  هدوب  یبوخ  نامهیم  مناد  یم  يرآ ! شابن ، فاصنا  یب 

.تسین یفاک  يوش  ینارون  ینیشنب و  ینشور » ماّیا   » ّتینارون هیشاح  رد  زور  هس  هک  نیا 

.رپس يرادرب و  حالس  دوش ، یم  هچره  دیاب  يوش ، مکحم  دیاب 

.يا هدش  هرصاحم  هک  ینیب  یم  نوریب ، يراذگب  هک  ار  تیاپ 

.يرادرب بآ  هقوذآ و  یناوت  یم  ات  دیاب 

! دنک یم  دادیب  یطحق  نوریب ،

.دوش یم  ادیپ  مک  ریس ، لد  مشچ و  نک ، رواب  هدناسر ، ناشبل  هب  ار  اه  یلیخ  ناج  یگنشت 

.يرادرب غارچ  دیاب 

.یناسر یم  دصقم  هب  ار  نارگید  مه  ینیب و  یم  ار  تدوخ  يولج  مه  رگید  تقونآ ، يوش ؛ غارچ  تدوخ  دیاب  ًالصا 

.دنک یم  دادیب  یکیرات  نک ، رواب 

.دنیب یمن  ار  لد  لد ، .دنیب  یمن  ار  مشچ  مشچ ،

.عیسو شاب و  رونرپ  وت  .دننز  یم  وسوس  زونه  اه  یضعب  اّما  ؛ هدز بش  دنا و  هدش  روک  بش  اه  یلیخ 

.شاب نامهم  هشیمه  ایب و  شابن ! فاصنا  یب  هک  هصالخ 
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.تسارسناوراک اجنیا  یناد  یم  رتهب  هک  تدوخ 

.دیسر یمن  وت  هب  تبون  هک  دوبن ، رگا 

.ینم دوجو  رد  هک  وت  يرآ ! متفگ ، وت  يارب  ار  اه  نیا  همه 

ییاضر هدیمح  / كاخ زا  ندنک  لد 

«! مارکالا لالجلا و  اذ  ای  »

! كالفا هب  ندرپس  لد  كاخ و  زا  ندنک  لد  زور  هس  زا  سپ  نم  نابهگن  نیرتالاو  يا  هدب ، رارق  نم  ریهطت  دیع  ار  زورما 

.یناکتب هار  رابغ  زا  ار  منهاریپ  یناوت  یم  هک  ییوت 

.ما هدرپس  وت  هب  ار  متشونرس  ما ، هدیرب  سک  همه  زیچ و  همه  زا  ما ، هتخیوآ  ّتیدبا  دنلب  ياه  هخاش  رب  ار  میاه  تسد 

.دنز یم  شیپ  زا  رتدیدش  میاه  هنوگ  رب  ناراب  دچیپ و  یم  میاه  مشچ  رد  توکس 

.نادرگ زیزع  شیوخ  تّزع  هب  ارم  ایادخ !

.رون زا  نادرگ  مراشرس  ما ؛ هدش  دلوتم  دیشروخ  یب  یحبص  رد  هک  منم  نیا 

.يرارکت ياه  بش  اهزور و  نیگمهس  ِشراب  نیا  رد  راذگم  میاهر  اهنت و  ما ؛ هدش  دلوتم  ون  زا  منک  یم  سح 

.نامسآ رد  مریگب  لاب  ار  ما  یگناورپ  ات  ما  هدیرد  ار  میاه  هلیپ  دنک ، یم  درد  منت  مامت 

.یحیبست یتوکس و  يا و  هشوگ  ما ؛ هدیرب  همه  زا 

.ما هدوشگ  تا  يدنوادخ  هب  ور  ار  ما  هداجس 

.ییاهر تحار و  ار  محور  تسا و  نامرد  ار  مدرد  شیاین ، يادص 

.ما هتخیرگ  یلاوح  يوهایه  مامت  زا  زور  هس 

! تباجا یب  میاه  تسد  دابم  مداتسرف ؛ تهاگراب  رفس  هب  ار  مناتسد  زور  هس 

.رکف ِنابیرگ  هب  زج  مدناخرچن  رس  رکذ و  هب  زج  مدوشگن  ناهد  متسشن و  یهلا  نما  هناخ  رد  زور  هس 

.متسب ورف  كاخ  زا  مشچ  متخود و  مشچ  تا  ییایربک  هتخیوآ  ياهراهب  رب 
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! ایادخ

.مدرگزاب چیه  زا  هدمآرب  ییاه  تسد  اب  ما ، هدمآ  هک  رّدکم  هنوگ  نیا  ات  هاوخن  مشیوخ ؛ نایغط  ینابرق  نم 

! تاقلعت دنب  زا  نک  میاهر  رگنب و  ار  ما  یگدنب  اه ، هرجنپ  مامت  تشپ  زا 

! شخب ما  ییاهر  نک و  میادص 

« اذه یموی  یف  َکیلا  ُءربَأ  ّینِا  مهّللا  »

.مجاتحم تخس  تا  يدنوادخ  ِهاگ  هیکت  هب  مراد ؛ ندش  راوآ  میب  هک  ما  هتسکش  ورف  دوخ  رد  نانچنآ 

.دوش ُرپ  ترسح  يوب  زا  مماشم  ات  هاوخن  ما ؛ هدیشک  سفن  ّتیونعم  ياوه  رد  زور  هس 

.منت رد  نازورف  دیشروخ  رازه  اب  راب  نیا  اّما  فارطا ؛ يوهایه  هب  مدرگزاب  هک  ما  هدامآ 

هدازربکا ریما  / قشع لصو و  ياهزور 

.ییاشگ یم  تسد  یلزا  یعامس  هب  ناقاتشم  هقلح  رد  قیرط ، ناقشاع  تسد  رد  تسد  يزادنا و  یم  تا  هناش  رب  رون  زا  ییالوش 

.تس يراج  یتسه  قیاقد  نیرت  صاخ  رطع  شا ، هیواز  ره  زا  هک  ییاضف  رد  ینک  یم  یبوکیاپ 

.تسین هار  نادب  ار  سک  چیه  هک  یتاظحل  رد  ینک  یم  یناشفا  تسد 

.يا هدرک  زارد  دنوادخ  هاگرد  هب  هک  يزاین  ناتسد  اب  يا  هدرک  نشور  هلعش 

.اهر دازآ و  دنا ؛ هدوشگ  لاب  برق  ياضف  رد  لاب  کبس  يا  هناورپ  نانوچ  تتونق ، ناتسد 

ناقـشاع رب  دنوادخ  هک  ار  يزان  دنک  یم  بلط  تزاین  ناتـسد  .دنرب  یم  الاب  شیوخ  هارمه  ار  وت  نهذ ، رد  دوبعم  هب  ندیـسر  رکف  اب 
.تسا هدرک  تیانع  شیوخ 

برق ياـضاقت  زج  هک  ار  يزبس  رکذ  ینک  یم  يراـج  بل  رب  هتخود ، یهلا  فاـطلا  رب  مشچ  قوش ، هقلح  ناقـشاع  رگید  هارمه  وت  و 
.تسین هللا  یلا 

ار وت  دهد  ياج  شفطل  شوغآ  رد  دناوخب و  ار  وت  زین  دنوادخ  ات  یناوخ  یم  ار  ادخ  وت 

« مکل بجتسا  ینوعدا  »

.ار شیوخ  يادخ  یناوخ  یم  وت  و 
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.ار نامز  نیمز و  قلاخ  ینز  یم  ادص  وت  و 

.ار شنیرفآ  هدنروآ  دیدپ  نارک  یب  فطل  ینک  یم  بلط  وت  و 
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میرک هک  وا  هب  دـیجمت ، راوازـس  تسا و  شیاتـس  قیال  هک  وا  هب  تدوبعم ؛ هب  تدـنوادخ ، هب  ار  دوخ  یلزا  زاین  ینک  یم  وگزاب  وت  و 
.راّتس تسا و  راوگرزب  هک  وا  هب  میحر ، تسا و 

.دیئوج یم  ار  يادخ  دیا ، هدش  رای  قشع  مرح  فکتعم  هک  ییاهزور  رد  زبس ، ییاهزور  رد  قوش  هقلح  ناقشاع  رگید  اب  وت 

.ار شیوخ  قلاخ  زا  يرازگساپس  ياهزور  دینیشن  یم  فاکتعا  هب  دیناد و  یم  تمینغ  ار  اهزور  نیا 

.تسا تدحو  جوا  ترثک ، نیع  رد  هک  يور  یم  یعمج  هب  وت 

.یهلا تاذ  رد  رکفت  يربب ؛ رس  هب  قیمع  يرکفت  رد  يوشب و  قرغ  ادخ  رد  ات  ینک  یم  تولخ  تدوخ  اب  زور  هس 

زبس رهُم  اب  تسا و  هتـشغآ  تناهارمه  وت و  يراد  هزور  زیگنا  لد  رطع  هب  هک  ییاـهزور  یناد ؛ یم  ردـق  ار  هبترم  دـنلب  ياـهزور  نیا 
ار کیبل  يادص  هک  دنوش  یم  کیدزن  ادـخ  هب  ردـقنآ  تیاهزامن  هک  ییاهزور  دریگ ، یم  صاخ  ییوب  گنر و  ناتیاه  هزور  مسبت ،
لـصو و قوش ، یقیقح  ياـنعم  رد  رکفت  يارب  یتولخ  هب  دـنا  هدـناوخ  ار  وت  هک  ییاـهزور  يونـش ، یم  حوضو  هب  شیوخ  شوگ  هب 

....قشع

ییاضر ناراب  / رون رشتنم  تارذ 

.رهش ماحدزا  رد  موش  یم  مگ 

.ما هتسخ 

مروآ یمن  رطاخ  هب  ار  ما  هناخ  یناشن 

؛ ما هنشت 

شمارآ هقیقد  کی  هنشت 

یّتح يا  هظحل  هتسخ 

؛ ددرگ یم  یهانپرس  لابند  هب  منامشچ 

دنک مرود  وهایه  نیا  زا  هک  یهانپرس 

مشیدنایب دوخ  هب  نآ  رد  هک  یتولخ 

.ما هناخ  یناشن  هب 
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، دروخ یم  ممشچ  هب  رهش  عماج  دجسم  ياه  هتسدلگ  زا  يزبس  رون 

موش یم  هدیشک  شیوس  هب  رایتخا  یب 

دروخ یم  مشوگ  هب  دمحلا » ََکل  َّمُهللَا   » همزمز

دنک یم  مدوخ  یب  دوخ  زا  ّزِعلا ،» ََکل  ُدْجَملا و  ََکل   » ياون

یهلا ناقشاع  ِلیخ  متسه و  نم  منک ، یم  زاب  هک  مشچ 

هثاغتسا زامن و  حیبست و  فص  هب  فص  متسه و  نم 

؛ ماوت اب  تسا  زور  هس  نونکا 

.وت هناخ  مه  وت و  تبحص  مه 

.ییایند ِنابزیم  نیرت  نابرهم  نانچمه  وت  ماوت و  ِنامهیم  تسا  زور  هس 

: مروآ یم  دای  هب  ار  ما  هناخ  یناشن  مک  مک 

دیشروخ هیاسمه  مدوب ؛ نامیا  لها  نم 

دز یم  هناوج  نم  یمدق  ود  رد  قشع ،

دوب هدز  ودُرا  ما  هناخ  تشپ  نیقی ،

.مورب دیاب 

يردیح همطاف  / هرابود یتصرف 

.ینک تولخ  تدوخ  اب  يزور  دنچ  یگدنز ، ریذپان  نایاپ  يوهایه  زا  غراف  ات  یهاوخ  یم  یتصرف 

، دواد ما  ياپ  هب  اپ  ینک و  تولخ  شیوخ  يادـخ  اـب  ینکرب ، تاـقلعت  هماـج  يوش و  ناـمهیم  قشع  هرفـس  رب  اـت  یهاوخ  یم  یتصرف 
.یناوخب هیبجر  ترایز 

.يوش قشع  يوک  فکتعم  ات  یهاوخ  یم  یتصرف 

.تسا هناقشاع  یتولخ  تصرف  فاکتعا ،

هرامش 75 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 186زکرم  هحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:102

هرامش 75 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 186زکرم  هحفص 139 

http://www.ghaemiyeh.com


.درادن نداتسیا  تماق  رگید  هانگ ، نیگنس  راب  زا  هک  تسا  ینازرل  ياه  هناش  يزاسراوتسا  فاکتعا ،

.نایمدآ ياه  هدجس  اه و  هبدن  اه و  کشا  رب  تسا  ناگتشرف  هرابود  هدجس  فاکتعا ،

.روعش رون و  اب  روضح ، تاقیم  رد  تس  یمارحا  فاکتعا ،

«. هبوت  » زبس هداجس  رد  تساه  بلق  ریهطت  فاکتعا ،

ینارون رد  ناکم ، نیرتزبس  رد  شکرس ، ِسفن  زا  رود  تسا  حور  يزابقشع  تسود ؛ يوک  رد  تسا  قشع  بارحم  هرتسگ  فاکتعا ،
.نامز نیرت 

.کشا هداجس  رد  تسا » روضح  هروس  ياه  هیآ   » توالت فاکتعا ،

.دنهد یم  وشتسش  ار  دوخ  ناشیرپ  حور  شیاین ، همزمز  هب  هناقشاع  هک  تسا  ییاه  بل  کیبل  فاکتعا ،

.قشع تولخ  رد  تسا  حور  جرفت  فاکتعا ،

.سفن یشومارف  رد  تسا  حور  ناهنپ  تقیقح  نتفای  فاکتعا ؛

.تسا ینامحر  ترطف  هب  تشگزاب  یناسفن و  کلم  هب  دوعص  يارب  هناهب  نیرتهب  فاکتعا ،

.یقشاع هار  مسر و  یگدادلد و  تقیرط  نتخومآ  يارب  تسا  يزبس  تصرف  تسا ؛ دیما  نشور  يایرد  رد  ندش  رو  هطوغ  فاکتعا ،

.زاغآ تسا و  نایاپ  ندش ؛ لصو  تسا و  ندیرب  فاکتعا ،

.نامسآ هب  ندروخ  دنویپ  سفن و  سفق  نتسکش  ندروخ ؛ دنویپ  تسا و  نتسکش  فاکتعا ،

.هرابود تسا  یتاقیم  فاکتعا ،

.تسا يزاسدوخ  نیرمت  فاکتعا ،

.تسا نیقی  هب  ندیسر  يارب  هزرابم  فاکتعا ،

.ندش زبس  يارب  تسا  یتصرف  فاکتعا ،
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مالسلااهیلع بنیز  ترضح  تافو 

هراشا

هبنشکی

دادرم 1384  30

بجر 1426  15

Aug.21.2005

يداب تهزن  يدیشک / رپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ای  کی  اب 

.تخاس ناریو  ار  تلد  هناخ  هودنا ، لیس  دیچیپ و  تناج  رب  اهدرد  نافوت  هرابکی  هب 

یبیجع شزوس  اما  يزیخرب ، اج  زا  يزادنا و  شرمک  رد  تسد  ات  ینزب  ادـص  ار  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  هتـشذگ ، تداع  هب  یتساوخ 
.دیشک نوریب  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  يولهپ  زا  ار  هزین  مالسلا ، هیلع  نیسح  هک  یتقو  نامه  لثم  يدرک ؛ ساسحا  تیولهپ  رد 

اهر تا  هنیـس  سفق  زا  يدرد  ریت  اما  يوش ، مارآ  شبلق  يادـص  اب  يراذـگب و  مالـسلا  هیلع  مساق  هنیـس  رب  رـس  هشیمه  لثم  یتساوخ 
ریوصت رد  يدرک  ساسحا  وت  دیشک و  نوریب  مساق  رپس  یب  هنیس  زا  ار  هتسکش  ياهریت  مالسلا ، هیلع  نیسح  هک  یتقو  نامه  لثم  دش ؛

.تسا یبیرغ  تهابش  هچ  رسپ  نیا  ردپ و  نآ 

تباجا ناماد  زا  تدیما  تسد  اما  ینک ، تسار  دق  ینزب و  هیکت  مالـسلا  هیلع  سابع  يردـیح  يوزاب  هب  ناترارق  لوق و  قبط  یتساوخ 
هک دیوگن  یسک  ات  درپس  بآ  هب  ار  سابع  هدیرب  ناتسد  مالسلا ، هیلع  نیسح  هک  یتقو  نامه  لثم  دش ؛ عطق 

.تشگزاب یلاخ  تسد  مالسلا  هیلع  سابع 
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، راوید زج  هب  تا  یگدیمخ  دق  يارب  يدید  اما  يریگرب ؛ يریپ  ياصع  تنارـسپ ، يانعر  دق  زا  ایند ، ناردام  همه  سوماق  هب  یتساوخ 
همیخ دومع  هب  تسد  تنارسپ  ياه  هزانج  راب  ریز  مالسلا  هیلع  نیسح  هدیمخ  تماق  ندید  اب  هک  یتقو  نامه  لثم  تسین ؛ يریگتـسد 

.یتسیرگ شیوخ  رداچ  شوغآ  رد  یتفرگ و 

رـس تبرغ  مخز  هک  يدید  اما  ینزب ؛ ادص  ار  یـسک  دیبلط ، یم  ار  شیوخ  نایانـشآ  هک  رـضتحم  ياه  ناسنا  مامت  هویـش  هب  یتساوخ 
مالـسلا هیلع  نیـسح  هرجنح  رب  رجنخ  لادوگ ، يالاب  رب  هک  یتقو  نامه  لـثم  تسا ؛ هدز  هربنچ  تناـج  رب  یـسک  یب  درد  هدرکزاـب و 

.دنک عافد  هللا  لآ  میرح  زا  هک  یتفاین  ار  يدرم  يدید و 

ناج ظفح  يارب  هک  دمآ  تدای  اما  یبلطب ، کمک  هب  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تنادناخ ، هدنامزاب  اهنت  هاگادوخان  روط  هب  یتساوخ 
هک یتقو  نامه  لثم  دنامب ؛ هنیدم  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ات  يدیرخ  ناج  هب  ار  ماش  هب  دـیعبت  جـنر  وت  مالـسا ، تحلـصم  ماما و 

تماما ناج  ادابم  ات  يدرک  یم  شرادبت  نت  نابیاس  ار  تا  هتخوس  همین  رداچ  يدرپس و  یم  اه  هنایزات  دابدنت  هب  ار  تتروص  تسد و 
.دوش هدرزآ 

اما دیدوب ؛ هتفاب  تبرغ  میلگ  هدز و  هرگ  رگیدکی  کشا  رد  کشا  تراسا ، مایا  رد  هک  یناوخب  ار  بابر  رارطـضا ، يور  زا  یتساوخ 
کچوک ربق  رـس  رب  البرک  نیعبرا  زا  دعب  زین  بابر  هک  دوش  لدبم  نیقی  هب  تنامگ  دیاین و  یخـساپ  یناوخب و  ارف  ار  وا  هک  يدیـسرت 

.تسا هدرپس  ناج  هصغ  زا  مالسلا  هیلع  رغصا  یلع 

.دنا هدرک  هلاوح  وت  لد  رب  ار  ملاع  ییاهنت  مامت  يدرک  ساسحا 

! ینیبب ار  ادخ  باوخ  يراذگب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تّدج ، ناماد  رب  رس  تیاه  یکدوک  لثم  تساوخ  یم  تلد  ردقچ 

! یهد شوگ  وا  تاحیبست  ییالال  هب  تردام  هداجس  رب  رس  تساوخ  یم  تلد  ردقچ 

! يورب باوخ  هب  ردپ  بش  همین  تاجانم  اب  هفوک ، دجسم  ياه  نوتس  رب  رس  تساوخ  یم  تلد  ردقچ 

! يوش مارآ  شیانشآ  رطع  زا  يراذگب و  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هنیس  رب  رس  تساوخ  یم  تلد  ردقچ 

! دناوخ نآرق  نآ  رب  مالسلا  هیلع  تنیسح  هدیرب  رس  هک  یهد  هیکت  يا  هزین  رب  رس  تساوخ  یم  تلد  ردقچ 

! تسا هتفرگ  گنر  مالسلا  هیلع  نیسح  نوخ  هب  تلد  غاد  نیرت  هزات  ییوگ  يدیسر ؛ مالسلا  هیلع  نیسح  هب  هرابود  يرآ !

همه ادخ و  شوغآ  هب  یشکب  رپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ای  کی  اب  يدرک  وزرآ  لد  رد  تشذگ : تلد  زا  يا  هتـساوخ  راب  نیرخآ  يارب 
.دوش مامت  تا  ییاهنت  تبرغ و 
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رپ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ای  کـی  اـب  وت  دـیناسر و  دوصقم  نایـشآ  هب  ار  نآ  ادـخ  هک  دوب  هتفرگن  رپ  لد  ياوه  رد  تیوزرآ  غرم  زونه 
.ادخ ات  يدیشک 

يدابآدوواد هموصعم  / هتخوس ياه  همیخ  نوتاخ 

.نم اب  يدروآرس  رارق ، یب  زوس و  تقاط  هنوگچ  ار  مرحم  زور  نیمهد  هک  مبای  یم  هدیتفت  تشد  نآ  رد  ار  وت  مناخرچ ؛ یم  مشچ 

؟ دندرب اجک  ات  اهداب  ار  هناورپ  همه  نآ  رتسکاخ  وگب 

«. الیمَج ّالا  ُْتیأر  ام  : » يدورس دیپس ، نینچنیا  ار  خرس  هنوگنآ  يا  هثداح  هک  يدید  هچ  نابایب  ياه  مشچ  رد  وگب 

؟ دزیرن ورف  هک  میوگب  هوک  مادک  اب  ار  تیاهدرد  تعسو  نم ! يوناب 

؟ دنکن كاچ  نابیرگ  هک  میوگب  ایرد  مادک  اب  ار  تیاه  مخز  قمع 

.يدناشن يدبا  یشتآ  نایدیزی ، ملظ  نمرخ  رب  هک  يا  هقعاص  نآ  وت 

.دش یم  مگ  رفاک  ياهداب  موش  ياه  همهمه  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  يادص  يدوبن ، وت  رگا 

.دش یم  هدرپس  یشومارف  هب  نافوت  ریوک و  يوهایه  رد  البرک  مایپ  وت  یب 

.تسا مک  میارسب  تیاه  جنر  زا  هچ  ره  هتخوس ! ياه  همیخ  نوتاخ  يا 

.تسا راصعا  نورق و  دزنابز  تا  يروبص  ثیدح 

.دنازوس یم  ار  مناج  ياه  گریوم  ترامش ، یب  ياه  غاد 

وـس ره  هب  روک  ياه  شوم  نوچ  شیدنا ، هریت  نامدرمان  دنیآ و  یمرد  هزرل  هب  یتلادـع  یب  ياه  نوتـس  ییاشگب ، نخـس  هب  هک  نابز 
.دنزیرگ یم 

.میوگ یم  ار  اروشاع  يربمایپ  دشک ؛ یم  شود  هب  ار  يربمایپ  نارگ  راب  تیاه  هناش 

! لادوگ ِرانک  ِهایس  هظحل  نآ  زا  يدز ، یم  رانک  ار  اه  هزین  هک  ماگنه  نآ  زا  وگب  ام  اب 

! دندنازوس یم  هنیک  شتآ  هب  ار  اه  همیخ  هک  هیناث  نآ  زا  دندز ؛ یم  یلیس  ار  تناکرپاش  هک  اه  هیناث  نآ  زا  وگب  ام  اب 
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.ینک یم  اهر  تزادگناج  مغ  رد  ار  ام  يور و  یم  زورما 

.يرهم یب  یسک و  یب  توهرب  نیا  رد  يراذگ  یم  نامیاهنت 

.دنام یم  یلاخ  تنابرهم  ياه  ماگ  زا  اه  هچوک  يور و  یم 

.ریگن ام  زا  ار  ترطعم  ياهدنخبل  .کشخ  تسا و  نورتس  نیمز  وت  یب  سونایقا ! رتخد  هسامح ، رهاوخ  يا 

.دیآ یم  رد  ناکت  هب  هدیدن  باتفآ  ياه  لد  يراد ، یمرب  هک  مدق 

.دوش رشتنم  نامیاه  ناج  رد  دیپس  ياه  سای  يوب  ات  نزب  ام  هب  یفرح 

.دوش يراج  نامدوجو  رد  ینابرهم  ياهدور  هک  نک  نامهاگن 

.میرگ یم  وت  يارب  اهنت  ار  ملد  هدوشگن  ياهزار  منک و  یم  لفق  تحیرض  ياه  هرجنپ  رد  ار  میاه  تسد 

.نم نیجآ  کمن  هدوشگ و  ناهد  ياه  مخز  مهرم  ینم ؛ یبات  یب  ياه  تعاس  روبص  گنس  وت 

.دنرتسگ یم  لاب  ار  وت  یبآ  نامسآ  شناگدنرپ ، .دلاب  یم  شیوخ  هب  تا  يولع  هاگن  هیاس  ریز  قشمد ،

.مینک یم  ضغب  میشوپ و  یم  هایس  ار  تبیرغ  چوک  انشآ ! غاد  هسیدق  يا 

.دنوش یم  رتسکاخ  دنشک و  یم  هلعش  ناتخرد  ناوسیگ  دچیپ ، یم  دوخ  هب  مشاه ، ینب  هلیقع  يا  وت  گوس  رد  نیمز 

.دنز یم  همیخ  ام  ِنازادگ  ياه  ناج  رب  دبا  ات  گرتس ، یهودنا  تنتفر  اب  يور و  یم 

! تفگش يادص  يا  هآ  »

اههوک

هلزلز زا  یناهد  اب  ار  وت 

« دنتفگ خساپ 

ییاضر هدیمح  / ییابیکش تاظحل 

؟ ار تنداد  تسد  زا  هودنا  مسیونب  رادازع  ِتاملک  مادک  اب 

.تخادنا گنچ  تدوجو  مامت  رب  اه  لاس  هک  يدرد  زا  ار  وت  دندوب ؛ هدناشون  نوخ  شتآ و  ياه  هماگنه  یخلت  زا  ار  وت 
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.دنتشاذگ تنت  رد  ناهنپ  یناشفشتآ  دنتشرس و  اه  هوک  یگداتسیا  زا  ار  وت 

.يروبص هب  دندوب  هداد  هدژم  كاخ  هب  اه  نامسآ  زا  ار  وت 

.رتزارفارس رت و  مکحم  يداتسیا  یتسکش و  ورف  شیوخ  رد  راب  رازه 

.اروشاع ییابیکش  تاظحل  رد  دندیرفآ  یگنشت  زا  ار  وت 

رد هک  زور  نآ  ینک ، باریـس  ار  البرک  زیخ  شطع  ِكاخ  یگنـشت  هک  نانچنآ  يدـیراب ، یم  ار  ردارب  ندـب  ياـه  هراـپ  هک  زور  نآ 
.يدینش یم  باتفآ  هب  ور  هدوشگ  يا  هداجس  رد  ار  داّجس  هتخادگ  ياوجن  هتخوس ، ياه  همیخ 

هک زور  نآ  يدید ، وت  دندیـشک و  دق  كالفا  ات  كاخ  ِناتـسآ  زا  شیاه  تسد  دـیئور و  هلال  رازه  سابع ، ياه  هناش  زا  هک  زور  نآ 
یم دیشروخ  قشم  هزین ، هب  رس  ود  داتفه و  هک  زور  نآ  تخادنا ، یم  گنچ  تا  هتسخ  ِناج  رب  اه  غیت  اهریشمش و  کچاکچ  يادص 
زور نآ  ییادـص ، هن  دوب و  يا  هرظنم  هن  بسا ، بوک  مُس  راـبغ و  دود و  زج  هک  زور  نآ  روـن ، ياـه  هیآ  زا  دندورـس  یم  دـندرک و 
خلت بورغ  نآ  خلت و  زور  نآ  دیود ، یم  ناشیرپ  ياه  لای  اب  هتخوس ، ياه  همیخ  ات  راوس  یب  هک  نیسح  ِبسا  ِناما  یب  ههیـش  ِتشپ 

نآ تخاس ، یم  هحرـش  هحرـش  ار  تا  هنیـس  ناکدوک ، نانز و  هّجـض  يادص  نونج و  رادم  رب  دـیخرچ  یم  هدوهیب  دیـشروخ ، هک  رت 
هتخادنا شندرگ  رب  هک  یتراسا  ریجنز  ینیگنس  ریز  ات  يدوب  هتفرگ  ار  داّجس  هتـسکش  مهرد  ياه  هناش  ریز  هک  ریگـسفن  ِخلت  بورغ 

هرطق هرطق  ناشیداش  هلهله  رد  يدزن و  مد  يداتفا و  ورف  دندناشن و  زاهج  یب  تسم  نارتش  رب  ار  وت  هک  زور  نآ  دنکـشن ، ورف  دندوب ،
ربص و يدوب و  وت  دوب و  درد  ماش ، ات  البرک  زا  هک  زور  نآ  دریگب ، تّدش  تیاه  هنوگ  رایـش  رب  ناراب  یتشاذگن  یتسیرگ و  دوخ  رد 
يدوب و وت  ماش ، هشیمه  ات  ياه  هبارخ  رد  کیرات ، بش  نآ  يزیرب و  کشا  ینک و  دایرف  نآ  رد  رـس  ردـپ  نوچ  هک  یهاـچ  يوزرآ 

.تساوخ یم  ردپ  وت  زا  هک  يا  هلاس  هس  هناورپ  یمارآان 

.تشادن سوناف  وت  هاگن  زج  هک  شوماخ  يا  هبارخ  يدوب و  وت 

.تردارب ِكدوک  یناشیرپ  ِناوسیگ  رب  ترادغاد  ِنابرهم  ياه  تسد  يدوب و  وت  هّیقر ، یکدوک  ِکیرات  ياه  بش 

.دش یمن  هدینش  نآ  زا  ینایرج  ادخ  رکش  هب  زج  هک  ینابز  هودنا و  زا  يراب  هلوک  يدوب و  وت 

.يدز یمن  مد  اّما  تبیصم ؛ زا  یهوک  يدوب و  وت 
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.یتفرگن لباقم  ياه  هراوید  رب  یتسد  یتخیر و  ورف  شیوخ  رد  راب  رازه  دیشروخ ، یب  ياهزور  نآ 

.دیچیپ مهرد  نیمز  نامسآ و  هک  نانچنآ  ار ؛ اروشاع  تیمولظم  يدز  دایرف  يداتسیا و 

.يدیشون هعرج  هعرج  زین  وت  ار  تداهش  خلت  ياهزور  نامه  وناب !

بش ِتولخ  رد  زج  یتخیرن  یکـشا  لاب ، هتخوس  ياه  هناورپ  ِنداد  تسد  زا  هودنا  رد  دندرب و  ماش  ات  هدیرب  ياهرـس  ياپ  هب  اپ  ار  وت 
.تهودنا زا  دوش  ناراب  هلهله  ماش ، یصاع  ياه  بش  هکنآ  دابم  ات  تا ، ییاهنت  ياه 

.تسوت مان  نویدم  تداهش ،

!؟ تشاد دهاوخ  ندرتسگ  وت  لاب  رد  لاب  تأرج  ییابیکش ، ربص و  هب  يدیهش  خیرات ، ياجک 

يوسوم رغصا  یلع  دیس   / مغ ماش 

! مناد یمن  دوب ؟ مغ  تعسو 

! مناد یمن  دوب ؟ هودنا  تدش 

.دوبن ندنام  تقاط  رگید  ار  ربص  هروطسا  هک  درب  امغی  هب  ار  شا  یتسه  نانچ  دوب ، هچ  ره 

ییاروشاع نازیزع  رادید  هب  مالـسلااهیلع ،» بنیز   » ترـضح دمآ و  رـس  یلاس » ، » ردارب يرود  زا  هک  تشاد  ریثأت  نانچ  هودنا  تدـش 
! تفاتش شا 

هیلع ربکا  یلع  نینوخ  تماق  هراظن  اب  هک  يربص  دمآ ؛ تفگش  هب  مالـسلااهیلع  بنیز  تقاط  زا  ربص  نینوخ ، زورمین  نآ  رد  زور ، نآ 
؛ تخیر نیمز  رب  تسکش و  شلد  هنییآ  مالسلا ،

.دش بآ  شیوخ  هاگن  رد  عمش  وچمه  مالسلا ، هیلع  رغصا  یلع  ندید  اب  هک  يربص 

.دش نوگرگد  شا  یگدنز  ضبن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نوع و  نینوخ  رکیپ  ندید  اب  هک  يربص 

.تفر شدای  زا  شمارآ  مالسلا ، هیلع  مساق  نوگلگ  نت  ندید  اب  هک  يربص 

.درک شومارف  ار  شیاهوزرآ  مالسلا ، هیلع  سابع  دایرف  ندینش  اب  هک  يربص 

.درپس تراسا  یخلت  هب  لد  حانجلاوذ ، ندید  اب  هک  يربص 
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! دیشکن لوط  شیب  لاس  کی  ... 

! دنام نیمز  رب  يدبا  یتوکس  رد  یهاگرحس  عمش  لثم  ربص ، تماق  هاگنآ ،

غاد هب  تسناوتن  مالـسلااهیلع  ردام  هک  هنوگ  ناـمه  درواـیب ؛ تقاـط  ردارب  غاد  رب  تسناوتن  لاـس  کـی  زا  رتشیب  مالـسلااهیلع » بنیز  »
! دروایب تقاط  هام  هس  زا  شیب  ردپ ،

! دمآرد وناز  هب  وا  تقاط  زا  ربص  هک  ییوناب  حور  هب  تاولص  مالس و  دورد و 

! هللا یلو  تنب  ای  ِکیلع  مالسلا 

هداز یقت  هبیط  / تماقتسا يادنلب 

.ماّیا يزور  هایس  نیا  رب  دینک  نت  رب  هایس 

! دنکفا هیاس  كاخ  یگنهرب  رب  نینچ  هک  ناتکاپان  حاورا  داب  هریت 

.دنز یم  هّجض  ششوماخ  ياه  كرت  رد  شطع  زونه  هدرک و  زاب  هیوم  هب  ناهد  رادازع ، كاخ 

.تسا هدناچیپ  تشد  شوگ  رد  لمحم  هب  لمحم  داب ، ار  شا  هزور  ره  ياه  هیوم  مغ 

.تسکش ار  هوک  رمک  هک  دوب  گرزب  ردقنآ  وت  هودنا  هیثرم 

.يدروآ بات  تروبص  ياه  هناش  رب  ار  تراسا  يداو  هب  يداو 

.دنتفرگ هرخس  هب  ار  تا  هشیمه  تمرح  اه ، ناهد 

.تسشن ریسفت  هب  ناوت  یمن  ار  تتماقتسا  يادنلب 

.دومن یم  ریظن  یب  هک  دوب  ییالاو  هشیدنا  يایوگ  تقطان ، مالک  ره  هک  يدوب  يربص  وت 

.دوب تفارش  تّزع و  رالاس  هلفاق  هک  يدوب  يریما  دنزرف  وت 

! رهم يوناب 

.دروآ بات  ار  جنر  لزنم  لهچ  وت ، تفوطع  ياه  تسد  هب  ناوراک  رادغاد  هلسلس 

.تفرگ هدیدان  ار  يرهم  یب  همه  نیا  يدرس  هک  دوب  وت  ناتشگنا  یمرگ  هب  هانپ ، یب  کچوک  ياه  تسد 
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! رکیپ یب  ياهرس  رادازع  نیما ، رادتناما  نابرهم ، بلق 
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دنا هدمآ  وت  رادید  هب  جوف ، جوف  ناگتشرف  هک  ياسایب  مارآ  تسا ؛ هدوشگ  شوغآ  وت  يارب  هدید  تبیـصم  كاخ  كاخ ، نیا  نونکا 
.دنریگب نشج  ار  تا  یناحور  جورع  ات 

.دندش نشور  تندمآ  نمی  هب  نامسآ ، ناگراتس 

.دننک یم  یهارمه  رون  زا  يا  هواجک  اب  ار  وت  ینامسآ ، يانشآ  ود  داتفه و  دندمآ ؛ وت  لابقتسا  هب  رون  زا  یناشکهک 

ار ناـشاّفخ  سراـن  شیع  هک  دوب  وت  مـالک  .درادرب  موق  نیا  یموش  زا  هدرپ  تسناوت  یم  اـهتن  هک  دوب  وت  راو  یلع  قطن  ربـص ! يوناـب 
.درک ناریو 

ییاضر ناراب  ! / راذگب مه  رب  کلپ 

، وناب يا  هتسخ 

، مناد یم 

؛ يا هتسخ  هنیدم  ياه  هچوک  زا 

، شود هب  توبات  ياه  بش  یهایس  زا 

دیشک یم  هلعش  رد  تشپ  هک  یشتآ  ترارح  زا 

.دش هتسب  تلادع  ِتسد  هب  هک  ینامسیر  و 

، وناب يا  هتسخ 

.تسوت مشچ  ِنامهیم  کشا  ياج  نوخ ،

! میظع ياهدرد  يوناب 

.مسانش یم  بوخ  ار  وت 

.يدوب وت  مدز  یم  مدق  هک  درد  ِخیرات  ياج  ره 

.کشا متام و  هودنا و  ياج  ره 

ما هدید  هنابش  ِمجح  یب  توبات  ِلابند  هب  ار  تا  هدروخ  ورف  ِضغب 

.دوب هتساخرب  هتفاکش  ِقرف  يافش  هب  ریش ، ياه  هلایپ  سامتلا  نوچ  هک  ما  هدینش  ار  تیاعد  حیبست و  رکذ و  همزمز 
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.دوب هتفرگ  تیاه  مشچ  زا  هدروخریت  ِتوبات  نوخ و  زا  رپ  تشت  رانک  ار  هیرگ  لاجم  هک  تنیگنس  ِتهب  و 

! البرک ِتشد  روبص 

دنهاوگ ار  وت  یگتسخ  هتخوس ، مین  ياه  همیخ 

.تسوت نایاپ  یب  هودنا  راگدای  هیبنیز ، ّلت 

مناد یم  وناب ، يا  هتسخ 

.موش یم  شوماخ 

ییاسایب یمد  ات  مدنب  یم  نخس  زا  بل 

! وناب راذگب  مهرب  کلپ 

.دنبب یهایس  همه  نیا  يور  رب  مشچ  راذگب و  مهرب  کلپ 

يرهاط دومحم  دیس  / هبطخ قشع و  يوناب 

! درک لّمحت  دیباترب و  ار  اهازسان  اه و  هجنکش  اه و  تراسا  ِنومزآ  شا ، هناراسکاخ  ِياوقت  اب  هک  يزرورهم  ِحور  اشوخ 

شـشخرد ناـهگان ، دـنک و  یم  اـشامت  ییادـخ ، يرجنح  رب  ار  موـش  يرجنخ  ِكاکطــصا  هـک  ییادـخ  هداـشگ و  ِبـلق  نآ  اـشوخ 
هلمج خلت ، ینومزآ  نانچ  زا  سپ  اّما  ...و ؛ دشک  یم  رجز  دنکش و  یم  رَـس  دنیـشن و  یم  هراظن  هب  ین  ِيالاب  رب  ار  خرـس  يدیـشروخ 
: دزاس یم  هدنکفا  رس  راسمرش و  ناسنا ، ِشنیرفآ  رد  دنوادخ  هب  دوخ  دنت  ِضارتعا  زا  ار  ناگتشرف  هک  دنک  یم  يراج  نابز  رب  يا 

« مدیدن يزیچ  ییابیز  زج  دوب و  ابیز  مدید  هچره  ًالیمج ؛ ّاِلا  ُْتیأَر  ام  »

! هبطخ روش  قشع و  يوناب 

! هزرابم تراسا و  رانک  رد  فافع  تباجن و  ِییابیز  یّلجت  يا  ربص و  هژاو  يانعم  يا  هرجنح ! رب  یلع  دایرف  دادتما  يا 

.دوش هداهن  یندرگ  هچ  رب  یمادنا و  هچ  رب  ات  دروآ ؟ دهاوخ  دورف  ار  یندرگ  ره  ریجنز ، لُغ و  رگم  اّما  یتفر ؛ تراسا  هب  وت 
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! نابرهم بیجن و  يوناب  يا  وت  رب  مالس 

.يدید دود  شتآ و  ِنایم  رد  ار  دوخ  يدوشگ ، مشچ  ات 

.شدنارورپ وت  دایرف  اّما  درک ؛ يرایبآ  نوخ  ار  اروشاع 

.فرطکی هنشت  ییولگ  رب  رجنخ  ِندید  هّصُغ  فرطکی ، تیاه  هّصُغ  همه  مناد  یم 

ثیبخ نیا  ات  یناملـسم  وک  : » يدروآ یم  رب  دایرف  یتشگ و  یم  یناملـسم  ِلابند  هب  رایتخا ، یب  هک  هظحل  نامه  رد  یتشاد  یلاـح  هچ 
؟» درادرب ردارب  هنیس  ِيور  زا  ار 

: دش عطق  زین  تیاوآ  يایاقب  هک  نادنچ  يدش ؛ بات  یب  هک  مسانش  یم  زین  يرگید  ياج 

.يدرک یم  هاگن  نینوخ  یبل  رب  ار  نارزیخ  ِبوچ  ِنتخاون  هک  اجنآ 

.یتفرگ شتآ  يدید و  ار  هلاس  هس  یلفط  دولآ  کشا  شتآ  هک  مناد  یم  زین  ماش  هبارخ  رد 

.لِمحَم هبوچ  يارب  دنامب  شفیصوت  اّما  تسکش ؛ ترس  زین  ینامز  نم ! ِيوناب  هآ ،

ای دندز و  يا  همیخ  رب  هک  یشتآ  ای  دنتخورفا و  يا  هناخ  رد  رب  هک  یشتآ  دوب ، رترو  هلعش  تنامـشچ  شیپ  رد  شتآ  مادک  مناد  یمن 
؟ دوب هتفرگ  ارف  ار  یلاسدرخ  نماد  هتخوس ، ياه  همیخ  رانک  رد  هک  یشتآ 

رد دوب و  هدـنام  شتآ  ياـه  هلعـش  ناـیم  رد  هک  يدوب  يردارب  ِباـت  بت و  رد  اـجنیا  اـّما  يدوب ؛ هتـسکش  ولهپ  يرداـم  ِنارگن  اـجنآ 
.دندرک یم  رتسکاخ  دندیشک و  یم  هنابز  هک  ییاه  هلعش  ِياشامت  زا  هدز  تشحو  ینامیتی  بارطضا 

! : نینمؤملاریما رتخد  هآ 

؟ دیبات یمن  رب  ار  امش  ِینالوط  روضح  نیمز ، هک  دیتشاد  یتشونرس  هچ  امش 

يردیح همطاف  / قشع يوار 

؟ دهن یم  ربص  مهرم  تلادع ، یمخز  نت  رب  هک  تسیک  نیا 

؟ دشاپ یم  مه  زا  ار  راگزور  نادرمان  داینب  شا ، ینامسآ  ربص  ینافوت و  مالک  اب  هک  تسیک  نیا 

؟» الیمج الا  تیأر  ام   » .دنز یم  دایرف  الب  ناشورخ  جاوما  ربارب  رد  شنیبابیز ، ياه  مشچ  اب  هک  تسیک  نیا 

؟ نونج یقشاع و  ياه  هظحل  رگریسفت  لکوت ، صولخ و  ياه  هظحل  رگریوصت  نیا  تسیک 
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؟ البرک ناگتشک  ياقس  نیا  نوخ ، رد  هداتفا  ياه  ملع  رادمچرپ  نیا  قشع ، هاپس  ناگراتس  راد  هیالط  نیا  تسیک 

؟» ارهز  » تفع و  نیسح » تماهش  «، » نسح ربص  «، » یلع تغالب   » رگریوصت نیا  تسیک 

؟ دنکفا یمرب  راگزور  نامرش  یب  هرهچ  زا  باقن  دناوخ و  یم  هبطخ  ردیح ، نوچ  هک  وا  تسیک 

؟ دنز یم  دنویپ  قشع  یمخز  هاگن  قفا  هب  ار  رظتنم  ياه  مشچ  هنارت  هک  وا  تسیک 

؟ دنز یم  هسوب  شا  هدیرب  ياه  گر  رب  دزاون و  یم  ار  نیسح  هنشت  ياه  بل  هک  تسیک 

؟ دنک یم  تیاور  ار  قشع  تیاکح  هنامولظم  هنابیرغ و  هفوک ، بیرغ  يوار  دننام  هک  تسیک 

هب ییاه  هجض  اب  نامز و  تبرغ  هزادنا  هب  یتبرغ  اب  هتسخ ، ییادص  نینط  اب  ار  تداهـش  نینوخ  يوب  شا ، ینیـسح  يادص  هک  تسیک 
؟ دنک یم  ریوصت  خیرات  يادنلب 

؟ مالسلااهیلع بنیز  زج  تسیک  همه ، نیا 

یمیظعلا دبع  همطاف  /؟ یگنتلد هرابود 

نک یبآ  تهاگن  اب  ارم  مشچ  ریوک 

نک یباهتلا  غاد و  ارم  ياه  هقیقد 

تسا هدُرم  نم  ناهج  ناجیه  وت  نودب 

تسا هدرم  نم  نامز  ِراهب  ِلصف  راهچ 

تسا نم  نامسآ  گنر  وت  ِيراگدای  و 

تسا نم  نارک  یب  زیگنا  مغ  ياه  بورغ 

؟ یگنتلد هرابود  وت  دشکب ؛» ارم  ادخ  »

: یگنتلد هرارش  نیمادک  يارب  وگب 

!؟ نم ِندوب  هانپرس  یب  تبرغ و  يارب 

!؟ نم ِندوب  هاگ  هیکت  یب  ندوب و  وت  یب  و 
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دَوَِشب ادص  زا  ُرپ  مناهج  هک  ات  دنخب 

دوشب انشآ  وت  نابرض  اب  هرابود 

ص:114

هرامش 75 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 186زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


وت يدوب  هتفگ  وت » اب  ما  هدش  رفسمه  «و 

وت يدوب  هتفگ  وت » اب  ما  هدش  رت  بوخ   » و

« منم  » هنارت زا  ُرپ  یهاگن  وحم  هشیمه 

« منم  » هناقشاع رعش  نیرت  هناقشاع  و 

یناوخ یم  توکس  اب  ارم  ياه  هصغ  وت 

یناوخ یم  توکس  اب  ارم  ِياه  ياه  و 

يدیمهف دوز  ِدوز  ارم  ِباهتلا  وت 

يدید یم  هناقشاع  ارم  ياه  هیرگ  و 

دش ُرپ  اعُد  اب  وت  ياه  هیناث  مامت 

دش ُرپ  البرک  وت  کشا  ِتبالص  زا  و 

يدروآ قشع  وت  رتوبک  لاب  يور  هب 

يدروآ قشع  وت  رَس  یب  رکیپ  يارب 

دمآ یم  گرم  وت  زج  یسک  دوبن  رگا 

دمآ یم  گرگت  بش  نآ  وت  دوجو  یب  و 

دوب ندوب  يارب  يدیما  تاه  هدنخ  و 

دورس هصغ  يالبرک  ار  وت  کشا  ِمامت 

دش ینوخ  تاه  هلان  زا  مرغصا  يولگ 

دش ینوخ  تاعد  کشا و  هک  هقیقد  نامه 

وت ِتعاجش  وت و  زا  تسا  تام  ام  ناهج 

وت ِتماقتسا  ِهوک  دش  همه  دزنابز 
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نیمز يور  هب  ادخ  ددنخب  هک  ات  دنخب 

نیمز يوربآ  دنزیرن  هک  ات  دنخب 

ناراب نامیارب  دیایب  هک  ات  دنخب 

ناهج ياه  هنارت  دریگب  روش  هشیمه 
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دادرم 1384  30

بجر 1426  15

Aug.21.2005

دجسم یناهج  زور 

ییاضر هدیمح  / تسا دجسم  اجنیا 

.تسین روبع  يارای  ار  مناوناز 

.اه هراوف  اه و  هتسدلگ  رب  دچیپ  یم  ناذا  يادص 

.زبس يرفولین  نوچ  هدیچیپ  دبنگ ، زا  هتفر  الاب  تسا ؛ كاخ  ياج  ياج  رب  اهر  خیرات ، يالبال  زا  لالب  هتخادگ  ياوجن 

.تسا هداتسیا  رون  یناهگان  ياه  هبذج  رد  هک  دجسم  زا  دیآ  یم  ناذا  يادص 

.تسا نازو  اه  یمراط  واه  نوتس  رد  تدابع ، طاشن 

.ار ما  یگدنب  ما  هتسیرگ  تیاه  هراوید  رب  رس  هک  هاگنآ  يا ، هتشاد  زیزع  ار  متاظحل  یگدنب ! ییاهنت و  ياپ  رید  هاگهانپ 

! دوبعم ات  هدنناسر  هدنناهر ، هدشاهر ، كاخ  هب  ّقلعتم  هن  یتسه ، یسک  هب  ّقلعتم  هن  هک  نیمز  زا  هّکت  اهنت 

.رادم یب  ياه  فقس  ریسم  رد  مناخرچ  یم  مشچ  ما و  هداتسیا  مهو  ياه  هیاس  زا  ادج  ! دجسم

.هنوگنیا يا  هچیرد  زا  يدنوادخ  توربج  هب  ما  هتخود  مشچ  ما و  هداتسیا 

ناشورخ ار  مناج  هدرم  يایرد  دنک و  یم  مشیوخ  یب  تدابع ، ِمیسن  ما و  هداتسیا 

.ما هدوشگ  رگید  ییاوه  رب  کلپ  ما و  هدروآ  رد  هب  نت  زا  نایغط  نهاریپ 

.تسادخ هناخ  اج  نیا 
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.ما هداتسیا  زامن  هب  ار  ما  یگدنب 

! دیشروخ یب  ياهزور  دادتما  دابم 

! نک مراشرس  لالز ، نینچ  ياوه  نیا  زا  اه ، تشخ  اهراوید و  رد  هدیچیپ  تسادق  نیا  زا  هچیرد ، نیا  زا 

.تسا قشع  يادنلب  اج  نیا.دنا  هدش  طسبنم  میاه  نایرش  دور ، یم  میاه  نابرض  زا  باتش 

.دیآ یم  ناذا  يادص  زونه 

؟ ما هتشاذگ  رون  هرتسگ  مادک  هب  اپ 

...تمحر هشیمه  ات  ياه  هداج  ِرفاسم  ِناتسآ  تسا ؛ دجسم  اج  نیا 

ییاضر ناراب  / تسود هناخ 

؛ دیجنگ یمن  دندیشک  شتآ  هب  ار  وت  هک  يدرس  ناتسد  ِکیرات  ِنهذ  رد  نامگ  نیا  زگره 

.دیسر دهاوخ  تبث  هب  وت  مان  هب  خیرات ، زا  يا  هحفص  هکنیا 

.دسانش یم  ار  وت  ایند  زورما  و 

.یشخرد یم  رونرپ  يا  هراتس  نوچ  ناینامسآ ، مشچ  رد  دنریگ و  یم  مارآ  وت  رد  نیمز  لها 

! قشع هناخ 

؛ دنشیاین يابیز  مسجت  وت  ياه  هتسدلگ 

.دنا هدوشگ  وا  زاین  یب  ِهاگرد  هب  زاین  ِتسد  دنا و  هتفر  رون  ِقلطم  تمس  هب  هناقشاع  هک  يزبس  ياه  کچیپ 

! یهلا ِنما  هناخ 

؟ یناسر یم  نامشمارآ  هب  هنوگنیا  هک  وت  رد  تسا  يزار  هچ 

؟ ینک یم  هدنز  ناج  ماشم  رد  ار  تشهب  رطع  هک  تسیچ  وت  ياه  هراوید  ِتشخ  تشخ  رد 

.دودز یم  ناج  مسج و  زا  وت  رد  ار  رفس  یگتسخ  رگا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تشاد  قح 

تسا و راگدرورپ  يدونشخ  وت  رد  یتسار  هب  هک  داد  یم  حیجرت  دنوادخ  تشهب  رب  ار  وت  رد  ندوب  رگا  مالسلا  هیلع  یلع  تشاد  قح 
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.وا هدیرفآ  يدونشخ  تشهب ، رد 

؛ نیمز يور  رب  ییادخ  هناخ  وت  یتسار  هب 

.تسود هناخ  يرآ ،
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بجر 1426  15

Aug.21.2005

هبعک يوس  هب  سدقملا  تیب  زا  هلبق  رییغت  زور 

ییاضر هدیمح  / دخرچ یم  هنشاپ  يور  دجسم 

.سکچیه دننام  هک  یگدنب  رد  راوتسا  نانچ  نآ  تسا ؛ هداتسیا 

.دراب یم  شیپ  زا  رتدیدش  شیاه  کلپ  تشپ  ناراب ، تسا و  هداتسیا 

.دنز یم  رتدنت  دجسم  ضبن 

.نامسآ ات  هدوشگ  ياهرد  مامت  هناتسآ  رب  تسا  هداتسیا 

باریس شتمحر  لالز  راس  همشچ  زا  هک  دوش  کیدزن  ادخ  هب  نانچنآ  ار  شیوخ  هناگراهچ  زامن  زا  تعکر  نیمود  ات  تسا  هداتـسیا 
.ددرگ

.هظحل نآ  ات  هلبق  دیاب ؛ هک  يا  هلبق  هب  ور  سدقملا ؛ تیب  هب  ور  تسا  هداتسیا 

 - . تیاده تمحر و  ياه  هداج  رفاسم  تسا -  هداتسیا  یگدنب  هب  شیاه  هتخای  مامت  زا 

ور يرد  چیه  اّما  دنک ؛ یم  رییغت  هلبق  دخرچ و  یم  هنـشاپ  يور  دجـسم  تسا و  تعکر  نیمود.دـنک  یم  سح  ار  لیئربج  ياه  سفن 
.دش دهاوخن  هدوشگ  شداقتعا  يوربور  دیدرت ، هب 

هدیسر رود ، شیوخ  زا  هیداب  اه  گنسرف  .دناوخ  یم  زامن  هلبق  ود  اب  تسا ؛ هدرک  هبعک  يوس  هب  ور  سدقملا  تیب  زا  تسا و  هداتسیا 
.رون زا  یبعکم  هب  ور  دیاس ، یم  كاخ  يدرس  رب  یناشیپ  تسا و  هداتسیا  زامن  هب  دوجو  قامعا  زا  رون ، ناشوج  همشچرس  هب 

ص:118

هرامش 75 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 186زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


.ناّیبورک لاب  رود  لاب  تسا ؛ هداتسیا 

.هبعک هب  ور  دنا  هدیخرچ  وا  اب  فص  هب  فص  نایتوکلم ،

.دبلط یم  تعاط  قیفوت  هفقو ، یب  نانچمه 

.يدنوادخ فطل  هدوشگ  رتچ  ریز  تسا  هداتسیا 

.تسا هداتسیا  ادخ  يوس  هب  ور  اهنت  تهج و  ود  رد  ار  رهظ  زامن  یگدنب ، زا  زارفارس 

.تسا هداتسیا  اهارفا  تماق  هب  دیدرت  چیه  یب  نانچمه  وا  دننز و  یم  شیاین  رّطعم  ِياوه  ِياکنُخ  رد  سفن  نایشرع ،

.شا یناشیپ  ینشور  رد  زور  هتخیر و  ورف  شیاه  تسد  يدوگ  رد  دیشروخ 
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بجر 1426  15

Aug.21.2005

هللا همحر  یسلجم  همالع  تشادگرزب  زور 

ییاضر هدیمح  / لاصو يوپاکت  رد 

.دزیرگ یم  وس  رازه  زا  نامز 

؛ میرو هطوغ  تندوب  لاسنیرید  هوکش  رد  نانچمه  اّما  یتسین ؛

! دناوخ شیوخ  هب  ار  تا  یگدنرپ  هناقاتشم  هچ  نامسآ 

! نادرگم زاب  تا  ینافرع  ِتاحفص  هب  رفس  زا  ار  میاه  مشچ  ار و  میاه  تسد 

ياه هداج  رد  هک  ینک  نشور  هنوگنآ  ار  هار  ات  يدش  یم  رون  رسارس  هک  یتفریذپ  یم  نانچنآ  دمآ و  یم  وت  تمـس  هب  سوناف  رازه 
.مینکن مگ  هار  میوشن و  راتفرگ  اطخ  هب  تیونعم ،

.دریگب راهب  يوب  تنهذ ، زا  هدیوارت  هدش و  هتشون  تاحفص  ات  دهد ، هفوکش  ات  يا  هداهن  كاخ  هظفاح  رد  هشیمه  يارب  ار  تملق 

.تمیوج یمن  مواک و  یم  رود  ياه  قفا  رد  هک  يدومیپ  نانچنآ  ار  نامسآ  ات  ندیسر  هار  گنرد ، یکدنا  یب 

.دننک نافرع  ياوجن  ار  شیوخ  یشیوخ  یب  تاحفص ، رب  دنشکب و  درخ  ياوه  رد  سفن  هک  یتخاس  ناشیرپ  هنوگنآ  ار  تاملک 

! راومه تندیسر  يارب  هار 

؟ ندیسر يوهایه  رد  دنزوس  یم  هک  یتخیر  تاملک  ناج  رب  ار  شتآ  مادک  تا ، یکالفا  ِناتشگنارس  اب 
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ورف دَرِخرس  زا  هالک  هک  هنوگنآ  يا ؛ هداد  زاورپ  نامـسآ  ِلاصو  يوپاکت  رد  ار  تمالک  نیقتملا » هیلح  «، » راونالاراحب  » جوم رد  جوم 
.داتفا دهاوخ 

هتشون زا  هحفص  ره  ياپ  هک  هنوگنآ  ندیسر  هب  يا  هدیـشیدنا  تبلق  اب  يا ! هتخات  رت  شیپ  ندیـسر  هرتسگ  رد  هشیمه  ات  هک  درمگرزب 
.مینزب قرو  هحفص  هحفص  ار  دیشروخ  رسارس  ات  يا  هتشاذگ  یسوناف  تیاه ،

يارب دـنک  یم  هصـالخ  ار  بش  هک  مهو  دوـلآ  هم  ياـه  هدرپ  رب  تس  يدیـشروخ  تماـن  ناـنچمه  دزیرگ و  یم  وـس  رازه  زا  ناـمز 
.رون هشیمه  هب  ندیسر 

! یمارگ تدای 
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

داژن يدهم  دیما  / ییایب رگا 

ار وت  روهظ  دهد  یم  ربخ  هرابود  ملد  »

ار وت  روضح  منک  یم  سح  هلصاف  نودب 

؟ دیآ زاب  هنوگچ  هتفرن  هک  وگم  نم  هب 

(1)« ...ار وت  روبع  دهد  یم  ربخ  هداج  ریسم 

! دوعوم

.دننم لایخ  ياه  هدنرپ  زاب  نامسآ  هایس ، ای  زبس  هک  وت ، ِتیاهن  یب  نامشچ  رعاش  مرعاش ؛

.دننز یم  مقر  ار  نامزلارخآ  ناقشاع  ریدقت  یشدرگ ، هب  هک 

یم قارف  غاد  هب  ار  نالدـیب  دریگ و  یمرب  ار  نارظتنم  ياه  لد  میـسن ، ِيرارق  یب  رب  راوس  هک  تداب ، رد  اهر  ناوسیگ  رعاـش  مرعاـش ؛
.دنازوس

رون تلادع  هب  ناهج  نامسآ  رب  دنزب و  رانک  ار  دیشروخ  دوعوم ، زور  ات  تسا  هداتـسیا  راظتنا  زارف  رب  هک  تغیلب  تماق  رعاش  مرعاش ؛
.دنکارپب

.منک یم  ناشمار  منز و  یم  راسفا  یشحو  تاملک  رب  مرعاش ؛

.متسرفب ناگدز  بش  يارب  مراذگب و  نآ  رد  ار  دیشروخ  ِسکع  ات  مزاس  یم  اه  هژاو  زا  یباق 

.نتشون زا  متسد  دنام و  یم  او  نتفگ  زا  منابز  مسر ، یم  هک  وت  مان  لزغ  هب  اّما  ...مرعاش 
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ِرعش یناریح ، رعش  توکس ، رعش  زج  میارـس  یمن  يزیچ  موش و  یم  لال  تمان  ظّفلت  زا  منام و  یم  ناریح  تلایخ  ریوصت  ياشامت  هب 
.يرعش یب 

! دوعوم

یب ریوصت  زا  دننیـشن ، یمن  ظفل  رد  هک  یتاـملک  زا  ما  هتفگ  وت  يارب  هک  ییاـه  لزغ  دیفـس : ياـه  گرب  زا  تسا  ُرپ  میاـه  لزغ  رتفد 
.تسا يراج  اهادص  مامت  نطب  رد  تسادص و  یب  هک  وت  مان  زا  ما ، هدیدن  مه  باوخ  رد  هک  وت  گنر 

.دنوش یم  دوخ  یب  دوخ  زا  دنسر ، یم  وت  هب  یتقو  ادص  گنر و 

بیرغ و ِناقـشاع  ناج  همین  ياه  لد  ادرف ، یب  ِتلادـع  یب  ِناهج  نم ، ياه  لزغ  رتفد  دریگ : یم  گـنر  زیچ  همه  ...ییاـیب  رگا  و  ... 
.نم رهش  يرتسکاخ  نامسآ 

یم هتـسخ  ياه  هشیر  اب  ار  کشخ  كاخ  بآ ، يا  هرطق  ترـسح  رد  هک  هلاس  رازه  ناتخرد  دـنوش : یم  زبس  اهدرز  همه  ییایب ، رگا 
.ادخ نابایخ  يامنهار  غارچ  نم و  نیمزرس  راهب  یب  غاب  دنواک ،

...ییایب رگا 

يداب تهزن  / اضما یب  ياه  همان 

: بیاغ هشیمه  ام  رادید و  هدعو  رس  رب  تسا  نیرترضاح  هک  وا  هب  میدقت 

مناد یم 

لاس همه  نآ  زا  دعب  الاح 

لیلد یب  يدهعدب  همه  نآ 

ینالوط يربخ  یب  همه  نآ 

.داد یهاوخن  باوج  ار  يا  همان  چیه  رگید 

، اضما یب  ناشیاه ، همان  هک  ینم  لثم  دنتسین  مک 

؛ هدنتسرف یناشن  یب 

.یناوخب وت  هک  دیاش 
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یظفاحادخ یب  دندوب ، هتفر  هک  ینم  لثم  دنتسین  مک 

یماغیپ چیه  یب 

، نتسکش لد  همه  نآ  زا  دعب  الاح  و 

یمسر مسا و  چیه  نودب  يا  همان 

.دنا هداتسرف  دوخ  ياج  هب 

؟ یسانش یم  ناشیوب  زا  ار  اه  همان  مه  زونه  ایآ 

يا همان  چیه  رگید  هک  تسا  دب  ردقچ 

! دهد یمن  ار  تاولص  سای و  دنفسا و  يوب 

! مناد یم 

لاس همه  نآ  زا  دعب  الاح 

، سانشان ياه  همان  همه  نآ 

يا هناهب  دنا و  کشا  من  زا  سیخ  ناش  همه  هک  یناد  یم  هدناوخن 

؛ مالس کی  هرابود  عورش  يارب 

یشخبب ارم  یناوتب  رگا 

یسرپ یم  دبال 

؟ يدوب اجک  نابرهمان ، ِلاس  همه  نآ  سپ  »

؟ دوش یم  هچ  ییافو  یب  همه  نآ  لمحت  فیلکت  سپ 

يراظتنا مشچ  همه  نآ  زا  دعب  الاح 

هجیتن یب  يوج  سرپ و  همه  نآ 

لد ِلیلد  مادک  هب 
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»؟ منک ترواب  هرابود 

زیزع ییوگ  یم  تسار  وت 

؛ لاس همه  نآ  ریصقت  رذع  يارب  منیرت  هناهب  یب  نم 

شیوخ لاؤس  رپ  تبیغ  نآ  رد  میوگب  هک  هاوخن  نم  زا 

ص:124

هرامش 75 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 186زکرم  هحفص 169 

http://www.ghaemiyeh.com


تدای وت و  زا  رود 

؟ مدوب هدوهیب  يانمت  مادک  رد  هب  رد 

؟ مدرگرب دروخب و  گنس  هب  مرس  یتساوخ  یمن  رگم 

متشگرب هتسکشرس 

نکن مرت  هتسکش 

دنریگب ار  نام  یمیدق  تارطاخ  يوب  میاه  همان  هرابود  راذگب 

! انشآ ياضما  نامه  اب 

ییاضر هدیمح  / دمآ یهاوخ 

«. تس یناریح  نامجرت  تا ، هنیآ  هک  ییوت  « ؛ دمآ یهاوخ 

! دنشخرد یم  محور  ياه  هچقات  رب  ایند  ياه  هراتس  مامت  ییوگ 

.دنرظتنم دنبای و  یمن  دنواک و  یم  زونه  هک  مقاتشم  ِنامشچ  رگید و  يا  هعمج  .رظتنم  تسا و  لالز  منامسآ 

.دنک یم  مخ  رس  تریظن  یب  هوکش  لباقم  رد  یناهج  دمآ و  یهاوخ 

هحفص مامت  دنود  یم  اه  هبرقع  دنریگ و  یم  باتش  تندمآ  ياه  ماگ  رادم  رب  تانئاک.دفکش  یم  نامسآ  دنـشخرد و  یم  اه  هراتس 
.قوش هب  ار  تعاس 

.راشرس هنوگنیا  ینامسآ  رد  دنیاشگب  لاب  ات  هتفرگ  هم  ياه  هشیش  هرادج  رب  دنبوک  یم  لاب  اه  هناورپ 

ار هار  رد  يا  هدیپس  ات  دنناوخ  یم  تامـس  دنـشک و  یم  راظتنا  هک  کئالم  مارآ  ياوجن  يادص  ناتخرد و  هناش  رب  هتخیوآ  ياهراهب 
.یلزا يرون  يراشرس  رد  یناروشب  ینافوکشب و 

.دچیپ یم  ناهج  ماشم  رد  راهب  يوب  دمآ و  یهاوخ 

.كاخ یناشیپ  یناشیرپ  رب  درتسگ  دهاوخن  نماد  یبش  چیه  دمآ و  دهاوخ  رد  هب  خیرات  نت  زا  ترسح ، ِنشخ  ِنهاریپ 

ص:125

هرامش 75 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 186زکرم  هحفص 170 

http://www.ghaemiyeh.com


.درک یهاوخ  دوخ  یب  شیوخ  زا  يا  هبذج  هب  تسا ، هداتسیا  راظتنا  هب  شنت  ياه  هناریو  رب  هک  ار  هتفشآ  ِرظتنم  نیا  دمآ و  یهاوخ 

.شیپ زا  رت  شپت  رپ  اه  هداج  تسا و  هشیمه  زا  رترون  رپ  تدای  غارچ 

.یشک یم  نوریب  گرم  هدوسرف  ياه  باق  زا  ار  یگدنز  ناشخرد  ِتروص  دمآ و  یهاوخ 

تندمآ دیما  هب  ار  نامقاتشم  ياه  مشچ  میـشک و  یم  راظتنا  هک  ناهج  رـس  رب  ینابرهم  هیاس  نآ  وت  هدش ! هداد  هدعو  تّجح  نیرخآ 
.مینک یم  قاجنس  رود  ياه  هداج  هب 

.دنک یم  عولط  كاخ  ياه  هتخای  مامت  زا  راهب  دمآ و  یهاوخ 

.دوش یم  زاب  نیمز  تمس  هب  زور ، هشیمه  ات  ياه  هزاورد  درذگ و  یم  هتخاب  گنر  بش ،

؟ رگید هعمج  دنچ  ات 

؟ دینش میهاوخ  تندمآ  زا  يربخ  ترطعم ، ياوه  زا  راشرس  هیناث  مادک 

يدابآدوواد هموصعم  / هدیپس ات 

.دنک یم  هلاچم  ار  میولگ  اپرید  یضغب  منز ، یم  مدق  هک  ار  تراظتنا  چیپ  رد  چیپ  ياه  هداج 

.میرگ یم  مناوخ و  یم  هیثرم  ار  تندوبن  ياه  لاس 

.دچیپ یمن  نامیاه  هچوک  رد  تیاه  ماگ  يوب  دنرذگ و  یم  مه  یپ  زا  اه  لصف  گرزب ! رفاسم  يا  هآ 

تصخر اه  هوک  همه  دنا ، هدش  رابنلت  وت  نامشچ  رد  اه  نامسآ  مامت  .ییآ  یمن  وت  دنرذگ و  یم  یـسک  یب  ياه  غیت  مد  زا  اه  هنیدآ 
اهربا ریرح  رب  رارق  یب  هک  هنوگ  نیا  يا ؛ هدیمد  ناگدنرپ  ياهرپ  رد  وت  ار  زاورپ  حور  منک  یم  رکف  نم  .دـنریگ  یم  وت  ياه  هناش  زا 

هب تهاگن  دیـشروخ  زا  دولآ  هم  ياه  غاب  ات  ییایب  دیاب  دوش ؛ ریبعت  اه  هناورپ  دیپس  ياه  باوخ  ات  ییایب  دیاب  وت  .دـننک  یم  یگدـنرپ 
يارب تندماین  منک  یم  سح  .دنریگ  رس  زا  شزو  يراهب ، ياه  میسن  دنراذگ و  نیمز  رب  نایغط  مَلَع  یشحو ، ياهداب  ات  دننیشنب ؛ راب 

؛ دـمهف یمن  ار  تیاـه  سفن  رطع  رهـش ، نیا  ياوه  هک  تسا  نآ  يارب  میناد ؛ یمن  ار  تا  یناـبزیم  مسر  هار و  زونه  اـم  هک  تسا  نآ 
.میکچوک یلیخ  تیاه  فرح  كرد  يارب  ام  ییوگ 
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تخس نام  هثاغتسا  يادص  هیرگ ، همه  نیا  مجح  رد  هتشادرب و  فاکـش  نامحور  وت ، یب  ياه  هنیدآ  تبرغ  رد  نک  رواب  دوعوم ! يا 
نیگنر درابب و  ناراب  ردقچ  ...اما  ما ؛ هدرک  رذن  مرـس  ياهوم  همه  هزادـنا  هب  ما و  هتـشگ  ار  ایند  ياه  هدازماما  مامت  نم  .تسا  هتفرگ 

زاورپ هزات  ِناکشجنگ  یتسین ؛ وت  مینیبن ؟ ار  تندمآ  هدیپس  میـشکب و  بش  تروص  رب  هجنپ  یک  ات  مینکن ؟ سح  ار  تروضح  نامک 
.دراپس یم  لحاس  شوغآ  هب  دوبک ، درس و  ار  رامش  یب  ینایهام  رکیپ  زور  ره  ایرد  یتسین ؛ وت  .دننک  یم  نارابریت  ار 

نیبب ار  زییاپ  .هدش  اهر  دولآ  نوخ  هدیرد و  هنیس  سرون ، يا  هرب  شا  هشوگ  ره  رد  تسا و  هتشادرب  ار  اهارحص  گرگ ، يوب  یتسین ؛
رـساترس رد  دـنخرچ ! یم  هنوگچ  یتلادـع  یب  هنـشاپ  يور  اهرد  نک  هاگن  دـصقر ! یم  دـنز و  یم  فد  ار  راهب  ماع  لـتق  هنوگچ  هک 

زا دـنب  ات  دـیآ  یمن  یـسک  .میا  هدـنام  ریـسا  ینالوط  بش  نیا  تعـسو  رد  ام  .دـنک  یم  زاب  ناهد  هزاـت  ییاـه  هرد  زور ، ره  كاـخ ،
.دوش اهر  نام  هدنام  ولگ  رد  ياهدایرف  ات  درادرب ؛ نامیاهاپ 

.دنمدرد میهار و  هب  مشچ  رظتنم ، میناشیرپ و  ام  دیآ ؛ یمن  یسک 

.هدیرب ار  نامناما  ماگنه ، یب  یعمج و  هتسد  ياه  چوک 

؟ مینک هچ  هتفرگ  راگنز  دیلک  یب  ياه  لفق  نیا  اب  هتسب ، رد  همه  نیا  اب  ام  وگب  .تسا  کیرات  ینالاد  نامیارب  یگدنز  وت  یب 

.دننک هفوکش  تنایاپ  یب  ياهدنخبل  رد  ناتخرد  ات  درگزاب 

.دزیگنارب هدنخ  هب  نایهام  يوهایه  ار  نیگمغ  ياه  هچایرد  ات 

.میا هداتسیا  حیبست  هب  رظتنم ، رارق و  یب  ار  تندمآ  هعمج  ام 

ییاضر ناراب  / نم ياهزور  ... 

ما هدمآ  تروضح  ترایز  هب 

هنهرب ياپ 

امن خن  هدیسوپ  تاملک  زا  یلوکشک  اب 
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گنگ ياه  هعمج  هرطاخ  اب 

! بیرغ يالوم 

؛ دنهد یم  تبرغ  يوب  میاه  هژاو 

درز ياهراظتنا  يوب 

.رذگ یب  ياه  هداج  يوب 

؛ ما هدیسرن  وت  دنخبل  هب  تسا ، زونه  هک  زونه 

.تهاگن موصعم  شزاون  هب 

! تسدرود يایور 

؟ تسا مَک  ممالک  رد  هژاو  مادک  مجح 

؟ يا هدرک  مرارق  یب  هک  تسین  میاه  هعمج  رد  هبدن  مادک  یگنتلد 

؟ ییآ یمن  هک  تسا  مُگ  مهاگن  رد  هداج  مادک  یسپاولد 

! رآرب یتسد 

! منازوس ِکشخِریمض  رد  راکب  يا  هژاو 

! درس یعونصم  تاملک  موجه  زا  ارم  نک  اهر 

، وت یب  ياه  هبدن  ِمادم  ِتبرغ  زا 

.دنسر یمن  وت  هب  دنور ، یم  هچره  هک  هداج  همه  نیا  زا 

« یپ نتورف  هبزور  «/» سگرن لگ  دبس  کی  اب  »

.تسا راشرس  هشیمه ، يانشآ  نآ  ِرطع  زا  مدوجو  درذگ و  یم  اه  هظحل 

باق ار  قفا  مقاتا ، هرجنپ  وا ، ِراظتنا  رد  .تسوا  ِّتبحم  ِغاـب  ياـشامت  هب  ور  يا  هنییآ  ملد  هتـسشن و  راـظتنا  هب  ار  زبس  یعولط  نامـسآ ،
.دنیشن یم  اشامت  هب  ار  لگنج  ياعد  ياه  تسد  منامشچ  دریگ و  یم 
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.منک یط  ار  وت  هب  ندیسر  يادنلب  هب  یهار  دیاب 
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داـی ِناـشکهک  اـت  وت ، ياوه  رد  ار  ملد  تساـه  نرق  نم  دوب و  رفاـسم  لزا ، ِزور  زا  ملد  .قـشع  ِرهـش  تفه  ِرفاـسم  تسا ؛ رفاـسم  ملد 
.ما هداد  زاورپ  تزبس ،

.دوش یم  راشرس  ناحیر ، هشفنب و  ِرطع  زا  مقاتا  ياضف  دیآ و  یم  وت ، ِدای  ِرتوبک  نامسآ ، ِتمس  زا  هشیمه ، ِلثم 

.ییآ یم  يزور 

.مونش یم  اه  گرب  ِشخ  شخ  زا  ار  تندمآ  ِفیطل  ِیقیسوم  نم 

.تس یندینش  ما  هداّجس  ِغاب  رد  تیاه  ماگ  ِزبس  يادص 

.ما هدروآ  شیاین  ِغاب  زا  هک  سگرن  ِلگ  دبس  کی  اب  میآ ؛ یم  تلابقتسا  هب  .ییآ  یم  ... 

یقلاخ یلع  / شنیرفآ گرزب  زار 

وت هاگن  اب  راهب  دوش  یم  راز  هدنرپ  »

وت هاگپ  زا  دوارت  یم  عولط  قفا  قفا 

میا هدنام  بورغ  زا  رپ  ینک  یم  عولط  یک  وت 

« وت هاگن  یب  هناقشاع  زرم  دادتما  رد 

.دوش یم  هصالخ  وت  هاگن  یلجت  رد  هک  یتقو  دیسرپ ؛ باتفآ  زا  دیاب  ار  وت 

.درک وجتسج  اه  بآ  لالز  رد  دیاب  ار  وت 

.تسا هتفرگ  تنیز  وت  ياه  مدق  زا  راگزور  نشور  هحفص  نیرخآ  یتقو  تفای ، ریدقت  ینوگرگد  رد  دیاب  ار  وت 

.دنک یم  یلجت  وت  نذا  هب  دریگ و  یم  وت  مان  زا  ار  دوخ  تیدوجوم  هک  یتقو  تفای ، قشع  هوکش  رد  دیاب  ار  وت 

، وت نشور  روهظ  یب  هک  يا  هدرک  نهپ  ناهج  روانهپ  هنهپ  رب  هنوگچ  ار  شیوخ  تبرغ  هاگن  شنیرفآ ! گرزب  زار  يا  هآ ،

؟ تسا هدش  هودنا  متام و  هصرع 

.ینزب راهب  شقن  ار  ملاع  هدز  نازخ  ریدقت  یتسیاب و  ات  تسا  هدرک  هدامآ  وت  هنادرم  ياه  ماگ  يارب  ار  شیوخ  هدرُگ  زاجح ،
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.دراشف یم  ار  تایح  ضبن  یکیرات ، موجه  هدش و  هتسب  ینشور  عولط و  رب  اه ، هرجنپ  کلپ  یتح  وت  زبس  روضح  یب 

ار وت  ياه  مدق  ریـسم  نیمز ، هدیکـشخ  نت  رب  هدـنود  ییاه  نایرـش  نوچ  دـنیوج و  یم  ار  وت  لالز  مان  تساه  نرق  ناهج ، ياه  بآ 
.دننک یم  وجتسج 

، نامـسآ ناگدنرپ  هک  یلالز  یبآ و  ردقنآ  دنوش و  یم  ایرد  راپـسهر  وت ، لصو  دـیما  هب  هابتـشا ، هب  اهدور  هک  يا  هنارک  یب  ردـقنآ 
.دنا هدرک  وت  لصو  ياوه 

؟ منیب یمن  وت  ساکعنا  زج  یتقو  مرگنب ، ار  هنیآ  مادک  مبای و  یمن  وت  رطع  زج  یتقو  میوبب ، ار  لگ  مادک  نم ! يالوم  يا  هآ ،

« يالوم ای  کیف  ُراحا  یتم  یِلا  « ؛ مبایب یناشن  وت  زا  رگم  ات  موش  نابایب  مادک  هراوآ 

؟ میشاب هدیردن  هک  میرب  نابیرگ  مادک  رد  رس  مشاب »؟ ناریح  نادرگرس و  وت  رد  یک  ات  »

؟ یهاگهانپ اهنت  وت  یتقو  میرب ، هانپ  كاخ  نیا  هدیکت  جنک  مادک  هب 

اه بآ  ریطاسا  رصق  ریما  يا  هآ ، »

»؟ اه باتفآ  دننک  چوک  ردقچ  وت  یب 

فک زا  رارق  ِرادـغاد  نوچ  نامیاه  لد  دوش و  یم  هصالخ  وت  رد  رون  هک  یتقو  دـنیب ، یمن  یهایـس  زج  هک  تساه  لاـس  نامنامـشچ 
؟ تسا هتسشن  وت  قارف  گوس  هب  يا  هداد 

؟ میدنبب لیخد  سر  دایرف  مادک  ناماد  رب  ار  هثاغتسا  نازرل  ناتسد  یتسین ، وت  یتقو  هنیآ ! لگ و  يالوم  يا  هآ ،

یپ نتورف  هبزور  / ...ایرد

.دوش یم  زاغآ  وت  ِروضح  ِتشهب  زا  قشع ، ِیبآ  ياه  هظحل  هک  ییوت  ایرد 

.دوش یم  زاورپ  ِبات  یب  هداتفا ، سفق  رد  ياه  هدنرپ  نوچ  تسّدقم ، ِمان  ِندینش  اب  لد ، هک  ییوت  ایرد 

.دنیاجرب اپ  وت  نینزان  ِدوجو  ِرطاخ  هب  نیمز ، نامسآ و  هک  ییوت  ایرد 

.دنیاعد هب  تسد  وتِرادید  ِدیما  هب  ناهج ، ِناتخرد  هک  ییوت  ایرد 

.دَنایور یم  هایگ  شلد  زا  وت  ِقشع  هب  نیمز ، دَناراب و  یم  ناراب  وت  ِرطاخ  هب  نامسآ ، هک  ییوت  ایرد 
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.تس يراج  تلد  رد  ینامسآ  ياه  هشیدنا  نیرت  عیسو  هک  ییوت  ایرد 

.تس يراهب  وت  ِدای  هب  تناقشاع  ِلد  دفوکش و  یم  لُگ  تکرابم ، ياه  ماگ  رد  هک  ییوت  ایرد 

.یتسه ایرد  ِتقیقح  یقیقح َو  يایرد  وت  تسایرد ؛ ِرهاظ  طقف  مینیب ، یم  ناماه  مشچ  هرجنپ  زا  ام  هک  ییایرد  نیا  ییوت ؛ ایرد 

.دپت یم  تیور  ِلُگ  ِیباتفآ  ِندید  ِراظتنا  رد  نیمز ، ِبلق  تسوت و  ياه  تسد  رد  نامز ، ِضبن  الوم !

.دوش یم  متخ  وت  ِروهظ  ِراهب  هب  هک  تس  یغاب  هچوک  راظتنا ،

.ییاشگ یم  « دیشروخ هناخ  هب  يرد  ییآ و« یم  تقو  هچ  هک  میهار  هب  مشچ  میاوت و  ِقشع  يوک  ِنارظتنم  ام 

هداز یقت  هبیط  / رود ياه  لصف 

.دنز یم  گنچ  ار  ملد  تندوبن ، درد  هشیمه ، زا  رت  هتسویپ 

.دنا هدنام  قلعم  موهفمان ، ییاضف  رد  میاهادص 

شمارآ هب  ار  محور  نوزومان  ياه  شپت  منک  یم  یعس  ردقچ  ره  و  منتشیوخ » رایتخا  یب  هیرگ  ریسا  ، » شیوخ موادم  ییاهنت  رد  نم 
.مناوت یمن  منزب ، دنویپ  وت  بلق 

.مناوت یمن  هک  منک  فارتعا  دیاب 

.مروآ یمن  بات  ار  درس  ياه  هظحل  نیا  نازخ  نیا  زا  شیب 

.دنک یم  هناوید  ارم  ادص  نیرتانشآ  ندینش  يایؤر  مزیخ ، یمرب  باوخ  زا  هک  زور  ره 

.تسا هدمآ  هک  منیب  یم  ار  يا  هعمج  ندیشیدنا ، وت  هب  ياه  هسلخ  رد 

.تسا روانش  نیمز  رد  میسن  یکبس  هب  هک  مونش  یم  ار  یمرن  ياه  مدق 

.تسا لاصو  راودیما  زونه  ماه  مشچ  يوسوس  .دنا  هدش  ناوج  تندمآ ، نمی  هب  هک  منیب  یم  ار  ییاه  هناوج 

.مبایرد ار  یکیدزن  نآ  هک  منآ  زا  رترود  نم  یجنگب و  اه  هلصاف  رد  هک  ینآ  زا  رت  کیدزن  وت 

.دنا هتخادنا  گنچ  ما  یتسه  مادنا  رب  هک  دندش  یگرم  ياهزیلهد  مناج ، يوت  رد  وت  ياه  سفق 
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.منز یم  سفن  سفن  ریگلد  ياهاضف  نیا  رد  هشیمه ، زا  رت  بات  یب 

.دهدب رون  ندمآ  زا  ربخ  هک  مرظتنم  ار  يربمایپ  راظتنا ، ياه  هلیم  تشپ 

.منیبب ار  منادنز  يوس  نآ  هک  نآ  زا  رت  کیرات  مکیرات ؛ نم 

.دنا هدش  بآ  رگید  ما ، هتخوس  ياه  عمش  .منازوسب  هک  تسین  عمش  یفاک  ردق  هب  ندید ، يارب  اجنیا 

دنکفا یشومارف  رابغ  رد  هک  رتشوخ 

ار هتفر  ياه  مغ  هیتآ  ياهدیما 

! هدماین هوکش  يا 

! رود ياه  لصف  نآ  زا  رتدوز  يدمآ ؛ یم  شاک  يا 

داژن يدهم  دیما   / راهب زبس  مچرپ 

رادرب ار  راهب  شعن  مطالت  ایب 

رادرب ار  راد  هب  رس  نیا  مچرپ  ایب و 

نکشب ایب  ار  کیرات  هعلق  راصح 

رادرب ار  راوس  یب  هدش  نیز  بسا  و 

نک نییعت  هرابود  ار  ادخ  کلم  میرح 

رادرب ار  راد  ریگ و  رد  هدشمگ  نامک 

؟ میشاب دسر  یم  هکنآ  ِرظتنم  ردقچ 

رادرب ار  راظتنا  هدعاق  ایب و 

هدب داب  تسد  هب  تفلز  رس  زا  یمیسن 

رادرب ار  رابغ  ناماه  هنیآ  يور  ز 

میناتسمز رد  تسا  هایس  لاس  رازه 
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.رادرب ار  راهب  زبس  مچرپ  ایب و 
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...میرظتنم هک  ام  و  جراوخ ؛ لیخ  ییوت و 

! رادرب ار  راقفلاوذ  ادخ  هب  ار  وت  یلع !

نادامار نیرسن   / رحس هلان 

تررَش هنابز  ار  بش  ِنماد  هتفرگ 

ترحس هلان  هآ و  زا  متولخ  تسا  رپ 

دنگوس یتشاذگ ، نابایب  هب  رس  هک  یبش 

ترفس هناهب  تبرُغ ، مغ  زج  دوبن 

دز یم  شطعلا  ِدایرف  هک  هنیس  ریوک 

ترت مشچ  ِياوه  رد  هدش  هفوکش  زا  رپ 

قشع هداج  بات  چیپ و  رد  وت  يوجو  تسج  هب 

ترد هب  رد  دنا  هتشگ  لد  هلفاق  رازه 

تسا ریگلد  روک و  توس و  اج  همه  وت  نودب 

ترَش روش و  دوش ز  رپ  لد  هبعک  هک  ایب 

تسا ریگلد  باتفآ ، يا  وت  خرس  بورغ 

ترَس تشپ  هب  يا  هظحل  طقف  وت  نک  هاگن 

تسا هدرمژپ  راظتنا  زا  نم  دیما  لگ 

؟ تربخ رگد  سک  چیه  زا  دسر  یمن  ارچ 

تسا یناغارچ  اه  هچوک  تندمآ ، يارب 

ترذگ ام  يوک  هب  دتفایب  هک  دنک  ادخ 
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یهاوخ رظن  مرف 

تسا دیفس 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 186زکرم  هحفص 183 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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